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 עטכישעג רעשידיי ןיא ןעגנושרָאפ

 רעגייטשסנבעל ןשידיי ןוא



 רֶאי 500 ןרָאוזעג זיא'ס ןעוו ןבעגעגסיורַא

 .ט"תו זז*ת ןופ תוטיחש-יקצינלעמכ יד טניז



 רעדורב ןיימ ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועו

 םייב זיא רעכלעוו ,שטיווָארעשַא לאינד

 זיא ץא רעריטרַאמ ַא ןעוועג ןבעל

 ןפיוא ןלָאפעג עניארקוא ןיא ךַָאנרעד

 .דלעה ַא יוו דלעפטכַאלש





 דאשרעב

 וענייז סָאוו ,ךעלטעטש ענעי ןופ עניִארקוא ןיא זיא דַאשרעב

 -ִנָא יד טימ ענייא ןענייז סָאוו .ךעלטעטש ךַאנ ןופ החפשמ א ןיא רָאנ ,ןיילַא טינ

 ..י]זדנובעג ןוא טפינקעג ערעד
 .ןארַאפ טנגעג םענעי ןיא ןענייז ךעלטעטש עשידיי עכלעזַא ךס א

 טימ ךעלנייוועג ןיהַא טרָאפ'מ ;ערעדנַא יד ןופ ענייא טייוו ןליימ ןענייז ייז

 ןוא עקיטָאלב רעייז לֶאמָא ןענייז סָאוו ,ןגעוו יד ןוא ,ןאב ןטימ טינ ,ןגַאוו א

 ןוא סעדורה עטעוועטרַאהרַאּפ טימ לופ ןוא לופ רַעדֶא ,עקיביוטש רעייז לֶאמַא

 רעייז טינ ךיז טליפ'מ ואוו ,רעדלעוו עטכידעג ןיא טפָא ךיז ןעיירדרַאפ ,רעבירג

 -פָארַא ןעמ זומ ,דלעפ ןטימ ןיא גרַאב ןכיוה א וצ וצ טמוק'מ ןעוו ןוא ;ךעלמייה

 םעד רעגנירג ןייז דרעפ יד לֶאז'ס זַא ,"עציילפ ַא ןגעלוצ, ןוא ןגָאוו םנופ ןכירק

 טעינַארטסרַאפ געוו ןטימ ןיא טרעוו'מ זַא ,ךיוא טפערט'ס ;ןפעלשוצפיורַא ןגַאוו

 רעדער יד ןוא וויר א ןיא טייז ןייא טימ ןיירַא טכירק ןגָאוו רעד ,עטָאלב ַא ןיא
 ,יוג ַא ןכוז ףרָאד ןטנעָאנ א ןיא ץעגרע ןפיול זומ'מ ןוא ,ןעיירד ףיוא ךיז ןרעה

 םעד ?ןעוועשטיבסיורַא, ןפלעה ,ןסקָא טימ רעדָא ,דרעפ טימ ןעמוק לֶאז סָאוו

 ןוא ,דרעפ יד וצ "ןעקַָאיוו, ןוא "ןעקַאנ, ןייא ןיא ןעמ טלַאה ןאד ןוא ,ןגַָאוו

 ,ןשטייב טימ ייז טסיימש'מ ןוא ,ןסקָא יד וצ "עבָאצ יעה, ןעיירש ןייא ןיא טלַאה'מ

 .תורצ טימ םיוק ,ןיוש טכירק'מ ןעוו ןוא ,"ָאמרַאי, רעד ייב ייז טפעלש'מ ןוא

 זגעווטסעדנופ ןעמ זיא ,רעטייוו ןרָאּפ ךיז טזָאל'מ ןוא עטָאלב רעד ןופ סיורַא

 ..יעטַאלב רעיינ ַא ןיא ןיירָא טינ דלַאב טעוו'מ יצ רעכיז טינ ךַאנ

 ,ךעלטעטש ערעדנַא יד ןופ דַאשרעב ןייק ןרָאפעג ןעמ זיא ןגעוו עכלעזַא ףיוא

 ןופ ,עקווידַאבָא ןזפ ,ץעניטסַארט ןופ -- טנגעג םענעי ןיא ךיז ןעניפעג סָאוו

 זיא ןגעוו עכלעזַא ףיוא :;ךעלטעטש ערעדנַא ןופ ןוא עקווינרעט ןופ ,עקוויכרַאוו
 ךַאד ןוא .ץעגרע ןעמוקוצ טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו ,דַאשרעב ןופ ןרָאפעג ךיוא ןעמ

 ,החפשמ עסיורג ןייא יוו ךיז ןשיווצ טקינייארַאפ ןעוועג ךעלטעטש עלא יד ןענייז

 טינ ןענייז ןגעוו ערעווש יד ךיוא ןוא טייקטייוו יד ;ןדנובעג ןוא טפינקעג זיא סָאוו

 -- ןרַָאפ טפרַאדעג רֶאנ טָאה'מ ןעוו ;גנורעטש ןייק ןוא טלַאהפָא ןייק ןעוועג

 -- "ןטיב בוט-םוי טוג, בילוצ רָאג רעדַא ,הסנרפ בילוצ ןעוועג זיא סָאד יצ

 ןרָאפעג זיא'מ ןוא ךיז ןשיווצ םיכודיש ןסָאלשעג טָאה'מ ןוא ,ןרָאפעג ןעמ זיא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 םענעי ןיא זיא'ס ןוא ,ערעדנַא יד וצ ענייא ןתירב ףיוא ךיוא ןוא תונותח ףיוא

 עכעלטע ןייז טינ ןלֶאז'ס ואוו ,לטעטש ןייא ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש טנגעג

 ןטלַאהעג סע טָאה'מ ןוא :ןרונש רעדַאשרעב עכעלטע ןוא סמעדייא רעדאשרעב

 .ןעמונעגנָא ןעוועג זיא'ס לייוו ,דאשרעב טימ ןייז וצ ךדשמ ךיז דובכ ַא ראפ

 סָאוו ,עכלעזַא טַאלג ןוא עקידנענעקליואוו יד ,רענרעל יד ןעמוק טרָאד ןופ זַא

 .טייקלדייא טימ ןוא תודימ עטוג טימ סיוא ךיז ןענעכייצ
 ןעוועג זיא ,רעדַאשרעב יד ןבעגעג טָאה ןעמ סָאוו ,ןעמַאנוצ םעד ןיא וליפָא

 ענעי ןיא טריפעג ךעלנייוועג ךיז טָאה'מ יוו יוזָא טינ ;ץרא-ךרד סָאמ עשפיה א

 ;לטעטש ַא ןופ רַעְדָא ,טָאטש א ןופ רעניואוונייא יד ןעמַאנוצ א ןבעג םייב ןטייצ

 ןבעגעג ייז טָאה'מ ןוא טכַאמעג טינ סעינָאמערעצ ןייק ןעמ טָאה ענעי טימ

 ,"סעּפַאצ רעצעניטסָארט, -- ןכַאל ןענעק ייז ןופ לֶאז'מ זַא ,ןעמענוצ עכלעזא

 רעוו טסואוועג טינ טָאה רענייק ."ןגיצ רעקוויכרַאווש ,"ןצלעפ רעקווידָאבָא,

 טָאה'מ ןוא ןעמונעגנַָא ייז טָאה'מ רעבָא ,טכַארטעגסיוא ןעמענ עקיזַאד יד טָאה'ס

 טינ סָאפש ןייק ןעמ טָאה רעבַא רעדַאשרעב יד טימ .םעד ןופ סַאפש טאהעג

 -עג טָאה סָאד ןוא ,"ךעלמיתילט רעדַאשרעב, ןפורעג ייז טָאה'מ ןוא ,טכַאמעג

 ךיז ןבָאה טסיזמוא טינ זוא ,עירָאגעטַאק רערעכעה ַא ןופ ןענייז ייז זַא ,ןסייה

 -עג החפשמ רעד ןופ ךעלטעטש עקימורַא עלַא יד ןיא סמעדייא רעדַאשרעב יד

 -עגנוי ענעדייז עתמא יד ףיוא יוו ןזייוונָא ןענעק ייז ףיוא לֶאז'מ זַא ,יוזַא ןטלַאה

 ...סוחי רעייז טימ ןעמענרעביא ךיז ןגעמ סַאוו .ךעלטייל

 ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאוו אזא ,טסייה סע ,רעבַא רעדאשרעב רעתמא ןַא

 רֶאנ זיא רע ואוו ,םוטעמוא רַאנ ,דַאשרעב ןיא רֶאנ טינ רעדַאשרעב א ראפ

 -עג טָאה רע ןעוו וליפָא ,ןעמונעגרעביא טינ סוחי ןייז טימ ךיז טָאה ,ןעוועג

 טרָאטעג טינ טָאה רעדאשרעב רעתמא ןַא ;החפשמ רעטסנייפ רעד ןופ טמַאטש

 רעייז יוו ןרָאוועג טכַארטַאב זיא ,הוואג ,יירעטלַאהסיורג לייוו ,סיורג ןטלַאה ךיז

 ,ןטייצ ענעי ןופ ךַאנ ןבילבעג זיא סָאד ןוא ,ןשטנעמ ייב הדימ ענייש ןייק טינ

 .טבעלעג דַאשרעב ןיא טָאה לאפר 'ר יבר רעשידיסח רעד זעוו

 רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז ראפ םש א טַאהעג טָאה רעדַאשרעב לאפר יר

 זעק'מ סָאוו ,שטנעמ רעטסנדיישַאב ןוא רעטסליטש רעד ןעוועג זיא רע .תווינע

 טָאה רע זַא ,דמערפ יוזַא ןעוועג םיא זיא יירעטלַאהסיורג .ןלעטשרַאפ רֶאנ ךיז

 ןעמענרעביא רֶאג ךיז ןעק שטנעמ א יוזַא יוו ןייטשרַאפ טנעקעג טינ טושפ

 ןבָאה ללכב ןעק ןעמ ןגינעגרַאפ א ראפ סָאוו ןוא ,טָאה רע סָאוו ,תולעמ יד טימ

 .הוואג ןופ

 רעבָא ,בוט-םוע-לעב םנופ דימלת רעטכע ןא ןעוועג טרפ םעד ןיא זיא רע

 םזידיסח םנופ רָעפאשאב ןוא רעדנירג ןסיורג םעד ןופ הרות יד ןעמונעגרעביא

 'ך דימלת ןייז ןופ רַאנ ,ןיילַא בוט-םש-לעב םנופ טינ לאפר 'ר טַאה ,ןדיי ייב

]10[ 



 דָאשרעב

 -עפעש לטעטש םניא ןברָאטשעג 1831 רֶאי םניא זיא רעכלעוו ,רעצעראק סחנפ

 ךיוא זיא יוזַא ,רעצערַָאק סחנפ 'ר יוו טקנזפ .עינרעבוג רענילָאוו ןיא סָאוו ,ָאקוויט

 ,קנַאדעג םעד ןקידערפ וצ ןרַאוועג דימ טינ לֶאמנייק רעדַאשרעב לאפר 'ר

 זַא ןוא ןייגַאב ןעק שטנעמ א סָאוו ,תוריבע עטסערג יד ןופ ענייא זיא תולדג זַא

 טביוהרעד ןוא ןשטנעמ א ןופ המשנ יד טרעטייל סָאוו ,טפַאשנגייא עטסנעש יד

 .תווינע זיא ,טייקכיוה רעקיטסייג וצ םיא

 :ןגָאז טגעלפ רע

 רע סָאוו ,דסח ןסיורג םעד ראפ םלוע-לש"ונובר םעד טפָא קנַָאד ךיא -

 ףרַאד שטנעמ א זַא ,טגָאזעגנָא זנוא טָאה רע סָאוו טימרעד זנוא וצ ןַאטעג טָאה

 טלֶאוו ,הווצמ ַא ןעוועג ,הלילח ,טלֶאוו הוואג ןעוו .ךיז ייב סיורג ןטלַאה טינ ךיז

 ןפוא םושב הווצמ אזַא טלָאוו ךיא ;םימשה ןמ רזג א רָאפ ןטלַאהעג סָאד ךיא

 ךיא זַא ,ןעד ךיא ןיב רעוו ןוא ןעד ךיא ןיב סָאוו םִערָאוו ,ןטיהפֶא טנעקעג טינ

 ..?ךיז ייב סיורג ןטלַאה ךיז לֶאז

 טינ ץעגרע ןיא טלֶאוו הווַאג טרָאוו סָאד ןעוו זַא ,ןגָאז ךיוא טגעלפ רע

 עקַאט זיא'ס זַא ,ןלעטשרַאפ טנעקעג טינ רָאג ךיז רע טלָאוו ,ןרַאוועג טנָאמרעד

 .טלעוו רעד ףיוא ךאז ַאזַא ןארַאפ

 :טגָאזעג םעד ןגעוו רע טַאה ךאנ ןוא

 ראפ ןרעפטנערַאפ טנעקעג ךיז ךיא טלֶאוו הלעמ לש ןיד-תיב ןראפ --

 סיורג ןטלַאה ךיז יוו הריבע ַאזַא ראפ טינ רֶאנ ,טלעוו רעד ןיא תוריבע עלא

 טנרעלעג ןבעל םייב בָאה ךיא יצ טגערפעג טרַאד ךימ טלָאוו'מ ןעוו .ךיז ייב

 ןַאט טנעקעג טינ סָאד בָאה ךיא זַא ,ןרעפטנע טנעקעג ףיורעד ךיא טלֶאוו ,הרות

 טסַאפעג בָאה ךיא יצ טגערפעג ךימ טלָאוו'מ ןעוו ;ןדמל ןייק טינ ןיב ךיא לייוו

 ןעוועג קידנעטש ןיב ךיא זַא ,ןרעפטנע טנעקעג ףיורעד ךיא טלֶאוו ,םיתינעת

 ,םיתינעת ןייק ןטסַאפ טנעקעג טינ רעבירעד בָאה ךיא ןוא שטנעמ רעכַאווש ַא

 ךיא יצ טגערפעג ךימ טלָאוו'מ ןעוו :טנוזעג םוצ טדַאשעג רימ טלָאוו'ס לייוו

 בָאה ךיא זַא ,ןרעפטנע טנעקעג ךיא טלָאוו ,טייל עמערַא וצ הקדצ ןבעגעג בָאה

 טלָאוו סָאוו רעבָא .ןאמערַא ןא ןיילַא ןיב ךיא לייוו ,ןבעג טנעקעג טינ הקדצ ןייק

 ןייק וד רַאנ רעה, :גָאז א רימ ןביג ייז ןעוו ,ןרעפטנע טנעקעג טרַאד ייז ךיא

 ךַאנ וטסיב םעד וצ ןוא טַאהעג טינ וטסָאה חוכ ןייק ,ןעוועג טינ ןטסיב ןדמל

 ןעמונעגרעביא יוזַא סָאד ךיז וטסַאה סָאוו טימ זיא ,ךיוא ןצבק א ןעוועג

 ייז ךיא טלָאוו סָאוו ,טגָאז ,הברדא *...?ךיז ייב סיורג יוזַא ןטלַאהעג ךיז ןוא

 ?ףיורעד ןרעפטנע טנעקעג

 סיורג ןעוועג ךיוא זיא םעד ןיא ןוא ,ןיילַא ךיז ןגעוו טדערעג רע טָאה יוזַא

 .ןענרעל טנעקעג ַאי אקווד טָאה רע ,ןדמל א ןעוועג ַאי אקווד זיא רע לייוו ,תווינע

 ןעוו וליפַא זַא ןוזא ,גונעג טינ זיא ,ןעק'מ לפיוו זַָא ,ןטלַאהעג טִאה רע רעבַא

 ..טימרעד ןעמענרעביא טינ ךיוא ךיז ןעמ ףרַאד ,ךס א רָאג ןעק'מ
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 שטָאכ זַא ,טייוו יוזַא ןעגנַאגעג תווינע ןייז ןיא זיא רעדאשרעב לאפר 'ר

 ןעגנַאגעג טינ סָאג ןיא לָאמנייק ךֶאד רע זיא ,שטנעמ רעקנַארק ַא ןעוועג זיא רע

 תולדג ןופ ןמיס ַא זיא -- ,טגָאזעג רע טַָאה -- ,ןקעטש א, .ןקעטש ןייק טימ

 ".הדימ ענייש ןייק טינ רעייז זיא סָאד ןוא

 זוא טייקלדייא ךס ַא ןעוועג זיא ,ןֶאטעג טָאה לאפ"ו 'ר סָאוו ,ץלָא ןיא

 יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה רע זַא ,ןגָאז םיא ןגעוו ןעק'מ ןוא ,טייקנייפ

 .טקידערפעג טָאה בוט-םש-לעב רעד סָאוו ,ןטסנעש םעד ןופ גנורעפרעקרַאפ

 טלייצרעד -- ,"דובכ ןופ ןפיולטנַא טגעלפ ןוא טלעג טַאהעג טנייפ טָאה רע,

 דאב קרַאטש קרעוו ענייז ןיא טָאה רעכלעוו ,רעבָאלטַאג רעב םהרבא םיא ןגעוו

 ןרָאפמורַא קידנעטש טגעלפ רע, -- .ןטייצ ענעי ןופ םייבר עשידיסח יד טפמעק

 ףיוא זיולב ,ןעמענ טינ רעבָא רע טגעלפ טלעג ןייק ,ךעלטעטש יד רעביא

 ךיוא טגעלפ רע .טייל עמערֶא וצ ןלייטעצ רע טגעלפ עקירעביא סָאד .תואצוה

 .(* "תולדג ןוא הוואג ןופ ךיז ןרעטייוורעד וצ ןוא תמא ןדייר וצ קלֶאפ סָאד ןענרעל

 ךרע ןייק ןוא רועיש ןייק שממ טָאה טייקסטוג סרעדַאשרעב לאפר 'ר

 דאב זיא'מ סָאוו ,תולווע עטסערג יד ןבעגרַאפ טנעקעג טָאה רע .טַאהעג טינ

 ,ןטלַאהעג ךיוא רע טָאה ,רעצערַאק סחנפ 'ר יבר ןייז יוו טקנופ .םיא ןגעק ןעגנַאג

 ,טרפב ןדיי ףיוא ןוא ללכב ןשטנעמ ףיוא סעכ ןייק ןגָארט טינ ףרַאד'מ זַא

 געוו ןכיילג םנופ טרעקעגפַָא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןדיי עכלעזַא ףיוא טינ וליפָא

 ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,לֶאמנייא ןוא .ןגעוו עמורק ףיוא קַעווַא ןענייז סָאוו ןוא

 עכעלטע ואוו ,זיוה ַא ןבעל ןעגנַאגעגייבראפ טרַאד זיא ןוא ןַאמוא טָאטש רעד

 םיא ןופ טכַאלעג לוק ןפיוא ןבָאה ,קינָאג ןפיוא ןסעזעג ןענייז סָאוו ,םיסרוקיּפַא

 זייב ןרָאוועג טינ רע זיא ,םיא טימ ןעגנַאגעג ןענייז סָאוו ,םידיסח יד ןופ ןוא

 .רַאפרעד ייז ףיוא

 זיא רע ןעוו ,םיסרוקיפַא יד וצ טגַאזעג רע טַאה -- ,טינ טכַאמ'ס --

 ןכַאמ קזוח ןוא ןכַאלוצפָא ןייש טינ זיא'ס וליפַא ביוא -- .רעטנעענ ןעמוקעגוצ

 ןביירטראפ טימרעד ןענעק ןדיי סָאוו טוג ןגעווטסעדנופ רעבָא זיא ,םענעי ןופ

 ...יטכאל ,ןדיי ,טכַאל ...ךעליירפ לסיב א שטָאכ ןייז ןוא הרוחש"הרמ יד

 רע ןוא ,םיא ןופ טכַאמעג קזוח ןבָאה סָאוו ,יד וצ טגָאזעג רע טָאה יוזַא

 ...געוו ןייז ןעגנַאגעג רעטייוו זיא

 לֶאמנייק םענייק טָאה רע .זייב ןעוועג טינ םענייק ףיוא לֶאמנייק זיא רע

 םיא ןבָאה דַאשרעב ןיא םידיסח ענייז ןעוו ןוא .טכַאמעג טיג ףרואוורָאפ ןייק

 רַאפ ןעייטש ייז יוו ןעזרעד טָאה רע ןוא ןטק-תילט ַא הנתמ ַא טכַארבעג לֶאמַא

 רעּבָאלטָאג רעב םהרבא,, ךוב םעד ןיא טקורדעג ,115 'ז ,ןרַאומעמ סרעּבָאלטָאג (*
 1955 ,ענליוו ,ןוקצעלק גַאלרַאפ ,ןיקדירפ .א ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"עכָאּפִע ןייז ןוא

 ן19]



 דאשרעב

 ,טּפָאכעג ךיז ייז ןבָאה עגר רעד ןיא טקנופ לייוו ,פעק ענעזָאלעגפָארַא טימ םיא

 טכַאמעג רָאג ,תועט ַא ךרוד ,ןעמ טָאה ,ןקידכעלייק ַא טינשסיוא ןייא טָאטשנָא זַא

 :טגָאזעג ייז וצ לכיימש ַא טימ רע טַָאה ,עקידכעלייק ןטינשסיוא ייווצ

 רשפא .רימ רַאפ ןרעפטנערַאפ טינ רַאפרעד ךיז טפרַאד ריא ,השקשינ --

 -- ליומ ןייא :ןטק-תילט א ןיא רעליימ ייווצ ןכַאמ עקַאט לֶאז'מ זָא ,טוג רָאג זיא

 ..סעכ םעד ןטלַאהוצנייא ףיוא -- ליומ עטייווצ סָאד ןוא ,פֶאק ןפיוא ןָאטנָא

 ,טגָאזעג טינ ןגיל ןייק ןבעל ןייז ןיא לֶאמנייק טָאה רעדַאשרעב לאפר 'ר

 רעכלעוו ,רעצערַאק סחנפ יר ןיבר ןייז ןופ ןעמונעגרעביא ךיוא רע טָאה סָאד ןוא
 שטנעמ א זַא ,ןגָאז טפָא טגעלפ רע זַא ,ךיוה יוזַא ןביוהעגפיוא תמא םעד טָאה

 -רעב יד ןשיווצ ןוא .ןגיל ַא ןגָאז רעדייא ,טיוט םעד ךיז ףיוא ןעמענ רעסעב לֶאז
 -- ןָאטעג יוזַא טָאה לאפר 'ר זַא ,טלייצרעד עקַאט ןעמ טַאה םידיסח רעדאש

 טלייצרעד םעד ןגעוו ןוא ,ןגיל ַא ןגָאז רעדייא ,טיוט םעד ןבילקעגסיוא טָאה רע

 -טפירש רעשיאערבעה רעד ךיוא .ןרַאומעמ ענייז ןיא רעבַאלטַאג רעב םהרבא ךיוא
 סָאוו ,תונורכז ענייז ןיא סָאד טנָאמרעד (רעלסקעוו) ימענ-שיא ךלמילא רעלעטש

 -- ןלייצרעד עדייב סָאוו םעד ןופ ןוא ,"הישנה-םוהתמ, ןפורעגנָא טָאה רע

 סָאוו ,העובש ַא ןגעוו טלדנַאהעג'ס ךיז טָאה -- רעגייטש ןייז ףיוא רענייא רעדעי

 -אב טָאה'מ סָאוו ,ןדיי א ןגעוו טכירעג א ןיא ןבעג טפרַאדעג ןבָאה םייבר ייווצ

 ,ץירפ ןשיליופ ַא ןופ ףליה רעד טימ עדנַאבָארטנָאק טימ ןעלדנַאה ןיא טקידלוש

 זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןבָאה רעטכיר יד ;רַאפרעד טלָאצאב טוג ןגַארקעג טָאה סָאוו

 ןלעוו לאפר 'ר יבר רעדַאשרעב רעד ןוא עלהשמ 'ר יבר רָעינַארווַאס רעד ביוא

 ןופ ןשַאוונייר ןצנַאגניא םיא ןעמ טעוו ,קידלוש טינ זיא דיי רעד זַא ,ןרעווש

 רעד טימ טפֶאכעג טָאה'מ סָאוו ,ץירפ םעד זיולב ןטפשמ טעוו'מ ןוא עגַאלק רעד
 וצ טיירג זיא רע זַא ,טגָאזעג רעינַארוואס רעד טַאה ןַאד ןוא ; עדנַאבָארטנָאק

 זעמענ טנעקעג טינ ךֶאז אזַא טָאה רעבַא רעדַאשרעב לאפר 'ר .ןרעווש ןעמוק

 עקַאט זיא דיי רעד יצ רעכיז ףיוא טסואוועג טינ ךֶאד טָאה רע לייוו ,ךיז ףיוא

 רע ,ןטעב ןעמוקעג םיא וצ זיא'מ ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוו'ס ןוא ,קידלושמוא

 ...טנייוועצ קרַאטש ךיז רע טָאה ,ןרעווש ןייג לֶאז

 רערעדנַא רעד ןופ .ןדיי א ןעוועטַאר טלָאוועג יאדווַא רע טָאה טייז ןייא ןופ

 ןרעווש ,הלילח ,ךֶאנ רשפא טעוו רע זַא ,טַאהעג ארומ רע טָאה רַעבָא טייז

 .שלָאפ

 ןיא לֶאמנייק בָאה ךיא -- .טהנעטעג רע טָאה -- ?ןַאט סָאד ךיא ןעק יוו --

 טיג ליומ ןיימ ןופ ךיא בָאה ןרָאי עניימ עלַא ;טגָאזעג טינ ןגיל ןייק ןבעל ןיימ

 .ןגיל א זיא סָאוו .סעפע ןבָאה ךיז ןיא ןעק סָאוו ,טרָאוו ןייא ןייק טכַארבעגסיורַא
 ,רעטלע רעד ףיוא ,טציא ןוא ,רקש ןופ טיהעגסיוא תוחוכ עלַא טימ ךיז בָאה ךיא

 רעסעב לעוו ךיא !ןֶאט טינ ןפוא םושב ךיא ןעק סָאד ,ןיינ !שלַאפ ןרעווש ךיא לֶאז

 !שלַאפ ןרעווש רעדייא ,ןברַאטש
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 לאפר 'ר רעכעלרע ןוא רעמורפ רעד ,טלַא רעייז ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע

 ךיז טָאה טָאג זַא ,טלייצרעד עדנעגעל יד ןוא .קנַארק ןוא טלַא .רעדַאשרעב

 טָאה ץרָאה קנַארק ןייז .ןייוועג ןייז ןעמונרַאפ טָאה ןוא טעבעג ןייז וצ טרעהעגוצ

 -עג זיא רע סָאוו ףיורעד קידנענייוו ,ןברָאטשעג זיא רע .ןטלַאהעגסיוא טינ

 ...ןויסנ ןרעווש ַאזַא וצ ןרָאוועג טכַארב

 זַא ,ןבעגעגוצ ןבָאה טייצ רענעי ןופ םיסרוקיפַא ןוא םידגנתמ יד וליפָא

 טינ זַא ןוא .קידצ רעתמא ןֶא ,קידצ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעדַאשרעב לאפר 'ר

 טָאה סָאוו ,תמא רענייר רעד טדערעגסיורא קידנעטש טָאה ליומ ןייז ןזפ רָאנ
 יירד עטסנעש יד .ץרָאה ןייז ןופ ךיוא רֶאנ ,ןעמעלַא רַאפ רעטסומ א ןייז טפרַאדעג

 טייקסטוג ,תווינע -- טייל ייב יא טָאג ייב יא ןשטנעמ א ןביוהרעד סָאוו ,תודימ

 ,ץלַא ןיא ןעז טנעקעג ףרַאש ןוא רֶאלק ןעמ טָאה -- תמא םוצ טפַאשביל יד ןוא

 זיא רע .ןגיוברַאפ טינ רָאג לֶאמנייק םעד ןיא טָאה רע .ןָאטעג רַאנ טָאה רע סַאוו

 .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ןטלַאהעגסיוא ןעוועג םעד ןיא

 םעד טַאהעג טָאה סָאוו ,קידצ א ןופ המשנ ערשכ תמא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ןוא טייקמערַאוו לסיב א ךאנ טקנעבעג ןבָאה סָאוו ,ענעי ךיז וצ ןעיצוצוצ חוכ

 טָאה'ס .רעטצניפ ןוא טלַאק ןעוועג ייז ראפ זיא סָאוו ,טלעוו ַא ןיא טייקיטכיל

 רעוועשטידרַאב קחצי יול ַא ןופ רעייפ סָאד טלעפעג רעדַאשרעב לאפר 'ר רעבָא

 רעמ ןעוועג ,ןגַאז ןעמ ןעק ,זיא רע .רעווַאלצֶַארב ןמחנ ַא ןופ טייקפיט יד ןוא

 םיא ראפ טַאה רעצערַאק סחנפ ?ר סַאוו ,ןגעוו יד ףיוא קידנעייג ןוא .יבר יוו דימלת

 .וצ טומ םעד טַאהעג טינ ןוא ןַאטעגפיוא טינ סיינ ןייק רע טָאה ,ןטַארטעגסיוא

 סעפע ןַאטוצפיוא ןעמענרעטנוא רֶאג ךיז לֶאז רע זַא ,ליפ יוזַא ךיז ףיזא ןלעטש

 ךיז טָאה רע זַא ,טייוו יוזַא ןעגנַאגעג תווינע ןייז ןיא זיא רע .תודיסח ןיא סיינ

 לֶאמנייק רעבירעד טגעלפ רע ןוא ,דימלת א סעסחנפ 'ר ןייז וצ ןיילק וצ ןטלַאהעג

 םעד טימ זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,"טגָאזעג טָאה יבר ןיימ, ןגָאז טינ

 :"טגָאזעג טָאה סחנפ 'ר, ןגָאז טינ ךיוא טגעלפ רע ;תולדג ןזייווסיורָא רע טעוו

 ןיילַא ךיז טלעטש רע זַא ,ןעניימ ךֶאנ ןעק סָאד זַא ,טקנעדעג טָאה רע לייוו

 .דובכ סמענעי ךאד רע טרענימ םעד טימ ןוא הגרדמ ןייא ףיוא םיא טימ קַעווַא

 ,טרָאוו גולק א ןעגנערב טלֶאוועג םידיסח ענייז ראפ טָאה רע ןעוו ,לֶאמ עלַא ןוא

 ,זבעל ןיא געוו םעד זזיוועגנָא םיא טָאה סָאוו ,ןיבר ןייז ןופ טרָאוו טוג ַא רעדַא

 עלַא ןוא ,"טגָאזעג לֶאמִא טָאה ,הכרבל ונורכז ,רע, ןגָאז ךעלנייוועג רע טגעלפ

 .רעצערַאק סחנפ 'ר יוו ןרעדנַא ןייק טינ רע טניימ סָאד זַא ,טסואוועג ןיוש ןבָאה

 -סיוא ןוא עיירטעג ןימ םענעי ןופ ןעוועג רעדַאשרעב לאפר 'ר זיא ללכב

 עיינ ןופ רעפעשַאב ןוא רעדנירג סָאוו ,רעגלָאפכָאנ ןוא םידימלת ענעטלַאהעג

 -עג סנייז ןבעל עצנַאג סאד זיא רע ;ייז טימ ךיז ןשטנעב ןעגנוגעווטב ןוא תורות

 ןייא ןייק ןאטעג טינ טַאה רע ןוא ןיבר ןייז ןופ טירטדסופ יד ןיא ןעגנַאג
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 דַאשרעב

 'ר סָאוו ,גנוגעוואב-סקלַאפ רעד ןופ טסייג םעד ןכערפשרעדיוו לָאז סָאוו ,ְךַאז

 יוזַא ןעוועג זיא'ס ןעוו ,ןרָאי יד ןיא טעדנירגעג טָאה בוט-םש-לעב לארשי

 טָאה לאפר 'ר שטָאכ רעבָא .ןבעל ןיא געוו םעיינ א ןדיי ןזייוואוצנָא קיטיונ

 יד טגָאמרַאפ טינ טָאה רע שטָאכ ,ןָאטעגפיוא טינ םזידיסח םניא סיינ ןייק

 זיא ,רעווַאלצַארב ןמחנ א ןופ טייקיטרַאנגייא יד טינ ךיוא יאדווַא ןוא טייקפיט

 םעד טימ ךיילגרַאפ ַא ףיוא ךיז טעב סָאוו ,סניוזַא ןרָאוועג ןפאשעג ךאד םיא םורא

 . .ןענמחנ 'ר םורָא ןרָאוועג ןפַאשעג זיא סָאוו

 רעדנַא ןייק ךיז רַאּפ םידיסח רַעווַאלצַארב יד ןבָאה טיוט סנמחנ 'ר ךֶאנ

 ייז רָאנ ,ןעגנַאגעגרעביא טינ ןיבר רעדנַא ןייק וצ ןוא ןבילקעגסיוא טינ ןיבר

 .ןפורעג םוטעמוא ייז ןעמ טָאה יוזַא ןוא "םידיסח רעווַאלצַארב, ןבילבעג ןענייז

 יד ןיא ןוא דאשרעב ןיא םידיסח סלאפר 'ר טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סאד ןוא

 ךיז ראפ ןיבר רעדנַא ןייק טיוט ןייז ךאנ ןבָאה ייז ;עניַארקוא ןופ טעטש ערעדנַא

 ןענייז ייז -- ןעגנַאגעגרעביא טינ ןיבר רעדנַא ןייק וצ ןוא ןבילקעגסיוא טינ

 טינ -- םוטעמוא ןפורעג ייז ןעמ טָאה יוזזַא ןוא ."םידיסח רעדַאשרעב, ןבילבעג

 -רַאּוו ןיא ,עקווידַאבָא ןיא ,ץעניטסַארט ןיא ,עקווינרעט ןיא ,דַאשגרעב ןיא רָאנ

 ןייא עלַא ןענייז סָאוו .ךעלטעטש ערעדנַא יד ןיא ןוא ָאשטשַארַאט ןיא ,עקוויכ

 רעד טימ ןא טינ רָאג ךיז ןרעק סַאוו .טעטש עטייוו יד ןיא ךיוא רֶאנ ,החפשמ

 .החפשמ

 ,ןיבר ַא ןַא םידיסח ןעוועג ,?רעווַאלצַארב, יד יוו טקנופ ,םוטעמוא ןענייז ייז

 זיא סָאד ."םידיסח עטיוט יד, ןפורעג טעטש ךס ַא ןיא רעבירעד ייז טָאה'מ ןוא

 ,טרעקרַאפ רֶאנ ,"עטיוט, ןייק ןעוועג טינ ןענייז ייז ;קיטכיר טינ ןעוועג רעבָא

 ןבילבעג קיבייא ףיוא זיא שינעכעדעג רעייז ןיא ןוא ,םידיסח עקידעבעל רעייז

 ...טיוט ןעוועג גנָאל ןיוש זיא סָאוו ,יבר רעד

% 
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 ,הרות יד ןעגנַאגעגרעביא "רעדַאשרעב, יד ןשיווצ זיא רוד וצ רוד ןופ

 .טבעלעג דַאשרעב ןיא טָאה רע סָאוו ןרָאי יד ןיא טיירפשרַאּפ טָאה לאפר 'ר סָאוו

 ןליפעג עטסלדייא ןוא עטסנעש יד טקעוועג טייקטושפ ריא טימ טָאה סַאוו ןוא

 ךיוה ןטלַאה וצ יוו רעדניק ערעייז טנרעלעג ןבָאה סעטַאט ןוא .ןשטנעמ ייב

 ןשטנעמ וצ טוג ןייז וצ יוו ,ןגָאז טינ ןגיל ןייק לֶאמנייק ןוא ,תמא םעד קילייה ןוא

 רעד טימ טיהעגּפַא ןייז וצ יוו ןוא ,ןליפעג עטכעלש יד ךיז ןיא ןקיטשרעד ןוא

 רע ןוא ךיז ייב סיורג ןטלַאה טינ ךיז רַאט שטנעמ א לייוו ,תווינע ןופ הדימ

 ...םיא ןופ רענעלק ןענייז סָאוו ,עכלעזא ףיוא יוו ערעדנַא ףיוא ןקוק טינ ףרַאד
 .טייוו יוזָא ןעגנַאגעג רעדאשערעב יד ןענייז הוואג ןופ ךיז ןטיהסיוא רעייז ןיא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -כעלגעמ רעד ןופ טיהעגסיוא ערעדנַא ךיוא רָאנ ,ןיילַא ךיז רַאנ טינ ןבָאה ייז זַא

 ,ןזייווסיוא ןביוהעגנָא לֶאמָא ייז ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא .ןרעוו וצ טלכיורטשעג טייק

 וצ תבש ןדעי דַאשרעב ןיא ףיונזצ ךיז ןעמוק ייז ןעמעוו ייב דיסח רעד זא

 זעגנודעג ייז ןבָאה ,טימרעד ןעמענרעביא ןֶא ךיז טביוה תודועס-שולש ןעווַארפ

 טרַאד ןבָאה ייז ןוא דיסח ןייק ןעוועג טינ זיא סָאוו ,רעדיינש א ייב לביטש א
 ,ןטכוד ןביוהעגנָא ייז ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא .תודועס-שולש טעווַארפעג תבש ןדעי

 זָא ,ןבילבעג ייז ייב זיא ,טימרעד סיורג ךיוא ןיוש ךיז טלַאה רעדיינש רעד זַא

 תודועס-שולש ןעווַארפ טרָאד ןוא יוג א ייב לביטש א ןעגניד רעסעב ןיוש לֶאז'מ

 ;טנרעלעג ייז טָאה יבר רעד סִָאוו םעד ןגעוו שיט םייב ןדער ןוא תבש ןדעי
 ,ןעמוקסיוא טעוו'ס ןוא ,טימרעד ןעמענרעביא טינ יאדווַא ךיז טעוו יוג רעד

 סיורג ןטלַאה וצ ךיז הדימ רעטכעלש רעד ןופ ןדיי א טיהעגסיוא טָאה'מ זַא

 ...ךיז ןופ ערענעלק ףיוא יוו ערעדנַא ףיוא ןקוק ןוא ךיז ייב

 טריפעג ךיז רעדַאוערעב יד ןבָאה ןיבר םוצ תובָא רבק ףיוא ןייג םייב וליפָא

 ןא רַאנ טמוק'ס יוו זַא ,גהנמ א ןעוועג ייז ייב זיא'ס ןוא ,תווינע סיורג טימ

 לטעטש םעד ןיא ןרַאפ לֶאז סַָאוו ,םענייא סיוא ןעמ טביילק ,לולא שדוח רעד

 רענעבילקעגסיוא רעד ,רע ןוא ,רבק סלאפר 'ר ךיז טניפעג'ס ואוו ,אשטשַארַאט

 ןרָאּפ סָאוו .ערעדנַא יד ןופ ןעמענ יד ריּפָאּפ ףיוא ךיז טימ ןעמענטימ לֶאז ,חילש

 ,ןטעב ןיוש םיא רע לֶאז ,רבק סניבר םייב ןֶאט הליפת טעוו רע ןעוו ןוא .טינ

 1סַאמ ןיא .ןעמעלַא רַאּפ ןעימ ןיוש ,טלעוו רענעי ףיוא ,טרָאד ךיז לֶאז רע זא
 םידיסח רעדַאשרעב יד ןענייז ,רעווַאלצֶארב יד ייב טריפעגנייא ןעוועג זיא'ס יוו

 ןעזעג ךיוא םעד ןיא ןבָאה ייז לייוו ,ןרָאפעג טינ תובא רבק ףיוא ןיבר םוצ

 טָאה .ןעמענרעביא טינ ךיז לֶאז חילש רענעבילקעגסיוא רעד ידכ ןוא .תולדג
 ...ןרעדנַא ןֶא ןבילקעגסיוא רֶאי עלַא ןעמ

 ,סחו הלילח ,ןלָאז ייז זַא טיהעג ךיז ןבָאה "רעדַאשרעב, 'יד טייוו יוו ףיוא
 טריפעגנייא ןעוועג ייז ייב זיא'ס סָאוו ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,ןגיל ןייק ןגָאז טינ

 .םעד ןיא רעכיז ןצנַאגניא טינ זיא'מ ןעוו ,רעפטנע ןטמיטשַאב ןייק ןבעג וצ טינ

 -עג ךעלנייוועג רע טָאה ,טגערפעג סעפע דיסח רעדַאשרעב א ייב טָאה ןעמ ןעוו

 רע טָאה "יוזַא יאדווַא, זיא'ס זַא, .ייוזַא זיא'ס זַא ,ךיז טכַאד רימ> :טרעפטנע

 ,םעד ןיא רעכיז ןצנַאגניא ןעוועג ךעלקריוו זיא רע ןעוו ,ןַאד זיולב טגַָאזעג

 ןוא ןעזעג ןגיוא ענעגייא ענייז טימ סָאד טָאה רע ןעוו -- יוזַא עקַאט זיא'ס זַא

 ...טרעהעג ןרעיוא ענעגייא ענייז טימ

 ןפיוא ןפַאשעג םיסרוקיפַא ןוא םידגנתמ ןבָאה ןטָאדקענַא טימ קעפ עצנַאג

 קידנעטש םידיסח רעדַאשרעב יד ייב זיא סָאוו ,"ךיז טכַאד רימ, םעד ןופ ןובשח

 טימ ןרעוו וצ טלכיורטשעג טינ ,הלילח ,ידכ ,גנוצ רעד ףיוא טיירג ןגעלעג

 -רעד ייז טָאה'מ ןוא ןעגנַאגעג ןטָאדקענַא יד ןענייז ליומ וצ ליומ ןופ ,ןגיל ןייק
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 דַאשרעב

 טימ ןענייז סָאוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא יד ןיא טלייצרעדרעביא ןוא טלייצ

 -רעביא טרעוו ןטָאדקענַא עקיזָאד יד ןופ רענייא ןוא .החפשמ ןייא ןיא דַאשרעב
 ןיא זַא ,טלייצרעד טרעוו טרַָאד .ימענ-שיא ךלמילא ןופ תונורכז יד ןיא ןבעגעג

 ןעוועג זיא דיסח רעדַאשרעב ַא ןופ רודיס ןפיוא זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה סאפש

 :יוזַא ןבירשרַאפ
 טָאה רעטלַאב באז 'ר זַא ,טגָאזעג לֶאמָא רימ טָאה רעקווינרעט בקעי 'ר,

 -עגרעביא טָאה לאפר 'ר זַא ,ןגָאז טרעהעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד לֶאמָא םיא

 ןייק רָאט'מ זַא ,ךיז טכָאד זא ,טגָאזעג לֶאמָא טָאה רעצערַאק סחנפ 'ר זא ,ןבעג

 *...ןגָאז טינ ןגיל

 ..."ךיז טכַאד, ץלא
 ךיז טעוו רע יצ דיסח רעדַאשרעב א טגערפ'מ ןעוו זַא ,ןגַָאז ךיוא טגעלפ'מ

 ןגָאז טינ ליוו רע ."טינ סייוו ךיא. רָאנ ,"ןיינ, טינ רע טרעפטנע ,ןדמש לֶאמַָא

 ַאי ךיז רע טעוו ,הלילח ,רעמַאט לייוו ,ןדמש טינ ךיז טעוו רע זַא ,טמיטשַאב

 ...ןגיל ַא טגָאזעג רעירפ טָאה רע זַא ,ןעמוקסיוא ךַאד טעוו ,ןדמש

 רעייז ראפ טנכעררַאפ ןעוועג םידיסח רעדַאשרעב יד ייב זיא סעכ ךיוא

 עלַא יד ןיא ןוא .ןטיהסיוא ריא ןופ ךיז ףראד דיי א סָאוו ,הדימ רעטכעלש א

 וליפָא זַא ,טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה ,החפשמ ןייא ןיא ןעוועג ןענייז סָאוו ,ךעלטעטש

 טינ טגָאלש רע ןוא קינסעכ ןייק טינ זיא ,דיסח רעדַאשרעב א זיא סָאוו ,דמלמ א

 .סעכ ןיא אי לֶאמָא טרעוו רע ןעוו וליפָא .םידמלמ ערעדנַא יוו יוזַא ,רעדניק יד

 טגעל רע ,קישטנַאק םוצ דלַאב טינ ךיז טפַאכ רע ;ךעלרעפעג טינ ךיוא זיא

 סעכ רעד זיב טרַאוו רע -- טינ טסיימש רע ,קנַאב רעד ףיוא רעבירַא טינ

 טינ טגייל רע סָאוורַאפ רסומ דימלת םעד רע טגִאז םעדכַאנ ןוא פא םיא טייג

 ...זןענרעל םוצ פֶאק םעד וצ
+ 
+% 

 סולפנייא רעד טליפעג דַאשרעב ןיא ךיז טָאה תורוד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 רעקילייה א יוו טבעלעג טָאה סָאוו ,לאפר 'ר ןיבר ןשידיסח ןליטש םעד ןופ

 טיילעגנוי ךיוא רָאנ ,ןדיי ערעטלע רֶאנ טינ .רעקילייה ַא יוו ןברָאטשעג זיא ןוא

 ריא טימ ךיז וצ ןגיוצעגוצ לֶאמָא תודיסח רעדַאשרעב טָאה ,רוד םעיינ םנופ
 ןבָאה סָאוו ,יד ןשיווצ ןוא ,לַארֶאמ רעכיוה ריא טימ ןוא טייקטושפ רעכעלביל
 ,יקסוועשעטטידרעב ףסוי הכימ ןעוועג ךיוא זיא ,ריא ןופ ןטלַאהעג קרַאטש רעייז לֶאמָא
 רעשיאערבעה רעד ןיא ןעמַאנ ןסיורג ַא טכַאמעג רעטעפש ךיז טָאה רעכלעוו

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןוא
 ןורהַא השמ 'ר בר רעדַאשרעב םעד ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא יקסוועשטידרעב

 סָאוו ,םָארגָאּפ ןכעלקערש םעד ןיא םה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו
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 ןעלטעטש ןוא טעטש

 רעוועיק ןיא סָאוו ,ָאווַאבוד לטעטש םעד ןיא ןעמוקעגרַאפ 1920 רָאי םניא זיא

 .זז) ?הבובוד-תליגמ, םגרעבנעגייפ ?חר ןיא ןבירשַאב טרעוו'ס יוו ,עינרעבוג

 .(53751 .זז ,2 דנַאב) "הבטה-תליגמ, סלַאטנעזָאר .ד .א ןיא ךיוא ןוא 3

 ןבעל עצנַאג סָאד זיא רע ןוא רֶאי קיצכַא ןוא טכַא ןופ ןקז א ןעוועג זיא רע

 ,רעדַאשרעב לאפר 'ר ןיפ דימלת א ראפ ןטלַאהעג ךיז ,דיסח א ןעוועג סנייז

 םעד ןיא ןוא ,קילייה ןטלַאהעג טַאה לאפר 'ר סָאוו ,תודימ עטוג יד טיהעגּפָא

 ןרַאוועג רעטעפש זיא רעכלעוו ,ףסוי הכימ זוז ןייז ןגיוצרעד ךיוא רע טָאה טסייג

 רעד ןיא ךיוא ןוא רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ןלייז יד ןופ רענייא

 .עטכישעג רעשידיי ןופ גנושרַאּפ

 -רעב א ןופ תולעמ עלַא טָאהעג ךיז ןיא טָאה יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ

 טָאהְעג ךאנ רע טָאה וצרעד .תמא םוצ עביל -- רקיע רעד ןוא ,דיסח רעדַאש

 -כַאנ ןוא ,ור ןייק ןופ טינ לֶאמנייק טסייוו סָאוו ,טנעמַארעפמעט ןקידרעייפ א

 ןרידוטש דנָאלשטייד ןייק קעווַא רע זיא ,הבישי רעד ןופ סיורַא זיא רע יוו םעד

 ןופ ראטקַָאד א ןרֶאוועג זיא ןוא טעטיסרעווינוא ןֶא טקידנעעג רע טָאה טרַאד ןוא

 -- ןטייווצ םוצ םערטסקע ןייא ןופ קידנעגנירפשרעביא -- ןאד ןוא ,עיפָאסָאליפ

 ףַאסַאליפ ןשטייד םעד ןופ רעגנעהנָא רעסיורג א ןרַאוועג לֶאמַאטימ רע זיא

 -ערפ ןביוהעגנָא רוטארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא טָאה רע ןוא עשטינ ךירדירפ

 ןופ טכַאמ יד ,הרובג עשיזיפ ךיוה ןלעטשקעווַא ףרַאד'מ זַא ,קנַאדעג םעד ןקיד

 ,"ןטרעוו עלַא ןצעשוצרעביא, ןבעל ןשידיי םניא קיטיונ זיא'ס זַא ןוא ,דרעווש רעד

 וצ טפאשביל רעמ ןזייווסיורַא ןוא םירפס יד ןופ לוע ןרעווש םעד ןפרַאוופֶארַא

 ..ללכב ןבעל ןופ סונעג םוצ ןוא טייקנייש וצ ,רוטַאנ רעד

 -ארעטיל רעד ןיא רַאטנוב רעד ןעוועג ןטייצ ענעי ןיא זיא יקסוועשידרעב

 דאשרעב טימ ןענייז סָאוו .ךעלטעטש עלַא יד ןיא יוו ךֶאנ קנעדעג ךיא ןוא .רוט

 -יא קרַָאטש ךיז טיילעגנוי עשידיי עטרעלקעגפיוא יד ןבָאה ,החפשמ ןייא ןיא

 -זטש ןוא ןילרעב ןיא טציז סָאוו ,שטנעמ רעד ,רע סָאוו ,טימרעד ןעמונעגרעב

 -ַפַא ןיוש .רעדַאשרעב א ןיילַא זיא ,ןעגנוטסעפ עשידיי עטלַא יד טרָאד טמער

 -ראפ ןצנַאגניא ןבָאה ייז ;אפוג דַאשרעב ןיא עטרעלקעגפיוא יד ןופ טדערעג

 -עגרעביא ןבָאה סעדייז ןוא סעטַאט ערעייז סָאוו ,תווינע ןופ הדימ רעד ןֶא ןסעג

 קראטש ךיז ןבָאה ייז ןוא ,לאפר 'ר קידצ םענעדיישַאב ןוא ןליטש םעד ןופ ןעמונ

 ,טָאטש רעייז ןופ טמוק יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ .רד סָאוו ,טימרעד טסיורגעג

 טיה רע סָאוורַאפ ןפרַאוועגרַאפ ,ךיא קנעדעג ,ייז ןופ םענייא טָאה'מ ןעוו ןוא

 רעד רעטנוא טכַאמעגקעווַא ןצנַאגניא סָאד רע טָאה ,תווינע ןופ הדימ יד פֶא טינ
 :טנָאה

 -רעב -- .טגַאזעג רע טַאה -- !תווינע רעדַאשרעב ןעד זיא סַָאוו --
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 דַאשרעב

 ךַאד ןיב ךיא. :םענייא טגָאז'מ ןעוו סָאוו ,םעד ןיא טייטשַאב תווינע רעדַאש

 *...טינרָאגבש טינרַאג טסיב וד ןוא, :ייברעד ךיז ןעמ טכָארט ,*טינרַאג ןיילַא

 ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא וליפָא זיא ןיילַא יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ רעבָא

 עטלַא יד ןפרַאוומוא ןצנַאגניא ןליוו סָאוו ,יד ןופ ןעוועג טינ טייקשירַאטנוב

 טטעוועדנופעגנייא יד ןסיירסיורַא לצרָאוו ןטימ ןוא טייקשידיי ןופ ןעגנוטסעפ

 םעד ןיא טייקצנַאג טכוזעג קידנעטש טָאה רע ;ןבעל ןשידיי םנופ סעיצידַארט

 ןוא ,טריפעגקעווַא ןגעוו עקיטייז ףיוא לֶאמִא םיא טאה סאד ןוא ;ןבעל ןשידיי

 ךַאנ רע זיא וצרעד ןוא טנעמַארעפמעט ןקידנעמַאלפ א טַאהעג טָאה רע יוו יוזַא

 קעווַא לֶאמִא רע זיא ,ןעקנעד ןייז ןיא קיטרַאנגייא ןוא לעניגירָא רעייז ןעוועג

 רֶאג טינ ןעמעוו ייב ,ןשטנעמ ןופ רעגייטש רעד ךעלנייוועג זיא'ס יוו ,טייוו רָאג

 טָאה רעטעפש רעבָא .ור ןייק ןופ טינ טסייוו פֶאק רעד ךיוא רֶאנ ,ץרַאה סאד

 רעשיזיפ ןופ לֶאעדיא ןַא טכַאמ סָאוו ,עיפָאסָאליפ רעד ןופ טרעקעגפָא ךיז רע

 רעירפ יוו רעמ ךֶאנ ךיז טָאה רע ןוא ,דרעווש רעד ןופ טכַאמ רעד ןופ ןוא הרובג
 סָאוו ,ץלַא וצ ןוא טייהנעגנַאגראפ רעשידיי רעטלַא רעד וצ טרעטנעענרעד

 -עגקעווַא קרעוו ענייז ןיא טָאה רע ;ןבעל ןשידיי םניא ןביוהרעד ןוא ןייש זיא

 ןעוועג םיא ןענייז'ס ;עטכישעג רעשידיי רעד ןופ ןדלעה יד ךיוה רעייז טלעטש

 -כערעג ןוא טייהיירפ ראפ ףמַאק ַא טריפעג תורוד עלַא ןיא ןבָאה סָאוו ,יד ביל

 ןטייז ענייש יד ןעגנוזאב ךיוא טַאה רע ;קלֶאפ ןשידיי ןופ ןבעל םניא טייקיט

 בוט-םש-לעב םנופ גנוגעוואב-סקלַאפ רעד ןיא טַאה רע לייוו ,םזידיסח םנופ

 .טייקנטלַאהעגסיוא ןוא טייקצנַאג ךיוא רֶאנ ,לֶארֶאמ עכיוה א זיולב טינ ןעזעג

 טָאוו .תודיסח רעדאשרעב ןופ טסייג רעד טכַאוועגפיוא רעדיוו םיא ןיא טָאה'ס

 ...רעטַאפ ןייז ייב ןעמונעגרעביא טַאה רע

 ןעוועג יקסוועשטידרעב ףסוי הכימ זיא רוטארעטיל ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא

 -דנַאהפַא עשירַארעטיל ,ןעגנולייצרעד ןוא ןענַאמָאר ןבירשעג טָאה רע ;קיטעט

 -לביב טימ ןבעגעגפָא ךיוא ךיז טָאה רע .ןעלקיטרא עשיטסיצילבופ ןוא ןעגנול

 ףיוא ,שיאערבעה ףיוא -- ןכַארפש יירד ףיוא רע טָאה ןבירשעג ןוא .גנושרָאּפ

 ןיא ,1921 רָאי םניא רע זיא ןברַאטשעג ןוא .שטייד ףיוא ךיוא ןוא שידיי

 יד ןוא .רֶאי קיצפופ ןוא סקעז ןעוועג טלַא ןצנָאגניא ןאד זיא רע .,ןילרעב
 ךיוא ןוא עסיורג ַא רעייז ויא ,ןבילבעג םיא ןופ זיא סָאוו ,השורי עשירַארעטיל

 ףניפ ןופ קרעוו ענייז ןעייטשַאב שיאערבעה ףיוא .טלַאהניא ןיא עקיטייזליפ ַא

 עכעלטע ןיא סיורַא קרעוו ענייז ןענייז שידיי ףיוא ךיוא .רעדנעב קיצנַאווצ ןוא

 -נייא ןייז זיא ,ןפַאשעג ןוא טבעלעג טַאה רע סאאוו ,ןרָאי יד ןיא ןזא .רעדנעב

 םניא ןענַאטשעגפיוא זיא סָאוו ,רוד םעיינ םעד ףיוא סיורג רעייז ןעוועג סולפ

 םנופ ביוהנָא םייב ןוא טרעדנוהרַאי ןטנצניינ םנופ ףוס םייב ןבעל ןשידיי

 .ןטסקיצנַאווצ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעסיורג רעד טינ ןעוו ,גנוי יוזַא ןברָאטשעג ןעוועג טינ רשפא טלָאוו רע

 ןעמוקעגמוא ןפוא ןכעלקערש אזַא ףיוא זיא רעכלעוו ,רעטַאפ ןייז טימ קילגמוא

 ןשיניַארקוא םעד ןופ סעדנַאב יד זעוו ,ָאווַאבוד לטעטש םניא םשה-שודיק ףיוא

 ןיא ןעמַארגָאפ יד ןבָאה ללכב .םָארגָאּפ ַא טכַאמעג טרַאד ןבָאה ווָאקַאזַאק ןַאמָאטָא

 יוזַא ןיקסוועשטידרעב ףיוא ,גירק-רעגריב ןסיורג ןופ ןרָאי יד ןיא ,עניִארקוא
 -עג ךס ַא טָאה רע ;ךיז ןיא ןסָאלשרַאפ רעמ ךַאנ ןרַאוועג זיא רע זַא ,טקריוועג

 ןיא ןדיי יד ףיוא ןסָאגעגסיוא ךיז טָאה סַאוו ,ןרָאצ ןסיורג םעד ןגעוו טכָארט

 רעבַא ,דנַאלסור ןיא ןטייצ עיינ יד זופ ןעמוקנָא ןטימ םענייאניא עניארקוא
 רעטַאפ ןייז טימ קילגמוא םעד ןגעוו ךיוא .ןטלעז םעד ןגעוו רע טַאה טדערעג

 ןיא םָארגַאּפ ןיא ןרָאוועג טעגרהרעד ךיוא זיא רעכלעוו ,לדנעמ רעדורב ןייז ןוא

 ןוא .טדערעג טינ םעד ןופ טָאה רע רעבַא ,טכַארטעג ךס א רע טַאה ,ָאווָאבוד

 םעד ןופ דניירפ רעמיטניא ןַא ,ץיווָאנרעשט םייח רָאסעפָארפ רעביא טיג'ס יוו

 .ןופרעד טדערעג טינ לֶאמנייק םיא טימ וליפַא רע טָאה ,םענעברַאטשרַאפ

 טעוו רע זַא ןוא ןעניז ןיא קידנעטש םיא טגיל'ס זַא ,ןעז טנעקעג רעבַא טָאה'מ
 .ןסעגרַאפ ןענעק טינ לֶאמ ןייק סָאד

 -רַאפ ןרַאי יד םיא טָאה סאד ןוא ,ןסעגרַאפ טינ עקַאט סָאד טָאה רע ןוא

 ןבָאה תוחוכ עשירעפעש ענייז ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןברָאטשעג זיא רע ןוא ,טצריק

 ...זעילב ןיא ןטלַאהעג ךַאנ

+ 
%% 

 ךיוא טָאה סָאוו ,רעדַאשרעב רעדנַא ןַא ןעוועג זיא טינש רעדנַא ןַא רֶאג ןופ

 ןוא ןשטנעמ וצ טייקסטוו ,תווינע ואוו ,החפשמ רעשידיסח א ןופ טמַאטשעג

 טכַאמעג טינ ךיז רַאפ טָאה רע רַעבָא .ךיוה רעייז ןענַאטשעג זיא תמא םוצ עביל

 ןוא שידיי ףיוא טינ ,שיאערבעה ףיוא טינ -- רוטַארעטיל ןייק ןיא ןעמַאנ ןייק

 לֶאמנייק ןעמַָאנ ןייז ןעמ טעוו דַאשרעב ןיא רַעבָא .ךַאדרּפש רעדנַא ןייק ףיוא טינ

 ןגָאז םיא ףיוא ןעמ טעוו ,ןענָאמרעד רָאנ םיא טעוו'מ ןעוו ןוא ,ןסעגרַאפ טינ

 םעד וצ ןלעוו סָאוו ,עכלעוַא ןעניפעג ךיוא יאדווַא ךיז ןלעוו'ס ןוא ,סטוג זיולב

 תמא ןרַאפ טלעטשעגנייא ךיז רעגייטש ןטסנעש ןפיוא טָאה רע זַא ,ןבעגוצ ךַאנ

 ,םידיסח רעדַאשרעב ענעי ןופ טמַאטש סָאוו ,םענייא ראפ טסַאפ'ס יוו יוזַא

 עכלעזַא זַא ,ןגָאז ךיוא טעוו'מ .ךיוה רעייז ןענַאטשעג זיא תמא רעד ןעמעוו ייב

 ןבָאה עכלעוו ,םיאונמשח יד ןופ תולייח יד ןיא ןעוועג יאדווַא ןענייז רע יוו ןדיי

 וצ ןענאטשעגפיוא ןענייז סָאוו ,יד ןגעק ןגַאלשעג טולב ןפֶארט ןטצעל ןזיב ךיז

 .קלַאפ עשידיי סָאד ןקיליטרַאפ

 רעשידיסח א ןופ טַאה סָאוו ,רעדַאשרעב רענעי ,ןסייהעג רע טָאה השמ
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 דָאשרעב

 :עג ,רוחב רעגנוי א רע זיא ןעוועג ןוא .יקסנעווָארבמָאד השמ .טמַאטשעג החפשמ

 טאהעג טָאטש ןיא טַאה רע .טומ ךס ַא טימ ךיוא ןוא הרובג ךס ַא טימ טשטנעב
 -ַאטקַא רעד ךַאנ ןוא .םענייק ראפ טינ ךיז טקערש סָאוו ,רובג ןסיורג א ןופ םש א

 דָאשרעב ןוא ,גירק-רעגריב רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,עיצולָאווער-רעב

 -נייא טנזיוט קיצנַאווצ ןוא עכעלטע ןופ טָאטש עסיורג א ןרָאוועג לֶאמַאטימ זיא
 ןייא ןיא דַאשרעב טימ ןענייז סָאוו .ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ לייוו ,רעניואוו

 -ַארבמָאד השמ טָאה ,ןדיי ענעקַארשעצ ךס א ןיהַא ןפָאלעגנָא ךיז ןענייז .החפשמ
 -רעד יד ןיא לייוו ,ןטיירגוצ ןיוש ךיז זומ'מ זַא .ןעזעגנייא ךיילג טלָאמעד יקסנעוו

 ןופ יוו ןענייז םוטעמוא זַא ,.טדער'מ ןוא ןדיי ןגעק םירעיופ יד ןעמ טצעה רעפ

 ףיונוצ ןלעטש סָאוו ,ןענַאמַאטַא עשיניַארקוא ןסקַאוועגסיוא דרע רעד רעטנוא
 .ןדיי ףיוא ןעמַארגַאפ ןכַאמ ןוא טכַאמ- ןטעווַאס רעד טימ ןגַָאלש וצ ךיז סעדנַאב

 טלעטשעגפיונוצ יקסנעווַארבמָאד השמ טָאה ,טייצ ןייק קידנרילרַאפ טינ

 טָאה'מ יוו יוזַא ןוא ,םירוחב עשידיי עקיטומ ןוא עטנוזעג ,עגנוי ןופ ץושטסבלעז א

 רעינַארוואס רעד ןיא לֶאז'מ זַא ,ןסייהעג רע טָאה ,קיטכיזרָאפ רעייז ןייז טפרַאדעג
 ןיהַא ןעמ טָאה דלַאב ןוא .ןגָאלש רֶאנ ןעק'מ סָאוו טימ ,ץלַא ןטלַאהַאב זיולק

 ,ןשטָאדָאלָאק .סרעסעמ -- ןגירק טנעקעג ץעגרע רֶאנ טָאה'מ סָאוו ןגָארטעגפיונוצ

 סָאוו ,ןכַאז ךַאנ ןוא ךאנ ןוא סעילבַארג ,סעילַאקסיר ,סעטעּפָאל ,סעקווָאלַאב

 ןגָארקעג ןעמ טַאה ןרעוולָאווער עכעלטע ךיוא .געלשעג א ןיא ןצונַאב ןעק'מ
 ןוא ,דירָאי א ןופ גָאט א ןעמוקעג רָאנ זיא'ס ןעוו ןוא .ןטלַאהַאב ייז טָאה'מ ןוא
 לדער א ןיא רענייא טייטש קרַאמ ןפיוא יוו ןעזרעד טָאה יקסנַעווָארבמָאד השמ

 טָאה ,םָארגָאּפ ַא ןכַאמ וצ טיירג ןיוש ןענייז םירעיופ יד ןוא ןדיי ןגעק טצעה ןוא
 -רעד ןביוהעגנָא םיא ןוא לדער םנופ טפעלשעגסיורַא ךיילג רענדער םעד רע
 ערעדנַא יד ןָאטעג ןיוש ןבָאה עקירעביא סָאד ןוא ,פעלק עקיטכיר יד ןעגנַאל
 ,ארומ אזַא ןפרָאוועגפיורַא םירעיופ יד ףיוא טָאה סָאד ןוא ,ץושטסבלעז רעד ןופ

 טגעלפ ,ןַאגילוכ םעד ,רענדער םעד ןוא ,ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענייז ייז זַא

 טשרע םיא ןעמ טָאה טרַאד ןוא לסעג קיטייז ַא ןיא ןעמענניירַא ךעלנייוועג ןעמ

 סָאד רעמ ןטנעצ א ןגָאזראפ טפרַאדעג טָאה רע זַא ,רענייב יד ןכַָארבעגנָא טוג

 | .דאשרעב ןיא ןזייוו וצ טינ םינפ

 זיא יוזַא .ןטלַאהעגסיוא ץושטסבלעז יד ןבָאה םיתב-ילעב רעדַאשרעב יד

 ךיוא זיא טרָאד .ןפורעגפיונוצ טָאה'מ סָאוו ,הפיסַא ןֶא ףיוא ןרָאוועג ןסַָאלשָאב
 השמ ןביילב לֶאז ץושטסבלעז רעד ןופ טפיוה רעד זַא ,ןרָאוועג ןסָאלשַאב

 .יקסנעווַארבמָאד

 ,דַאשרעב ןייק ןיירַא ןענייז סעדנַאב סערוילטעפ רעדייא טייצ עצרוק א
 עכַאווש א רעייז רעבָא ,טכַאמ עשיטעווַאס א טלעטשעגנייא טרַאד ךיז טָאה

 -נייא ןהשמ ךיז טָאה ןַאד ןוא ,ןזָאלרַאפ טנעקעג טינ ריא ףיוא ךיז טָאה'מ ןוא
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 ךעלטעטש ןוא עעטש

 דאב ןבָאה סָאוו ,ןרענָאיצילימ יד ץושטסבלעז רעשידיי רעד וצ ןעיצוצוצ ןבעגעג

 ןוא ןאנַאק א ןגירק וצ ובעגעגנייא ךיוא םיא ךיז טָאה'ס .טָאטש יד טכַאוו

 -וצ ןענייז סעדנַאב עשירוילטעפ יד ןעוו ןוא ,ןטַאימעלופ ערענעלק עכעלטע

 טימ ןגעקַא ןעגנַאגעגסיורַא ייז השמ זיא ,טָאטש רעד ןופ רעיוט םוצ ןעמוקעג

 ןסָאלשעגנַא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןרענָאיצילימ יד טימ ןוא ץושטסבלעז רעצנַאג רעד

 -נייא יאדווַא םיא ךיז טעוו הנחמ אזַא טימ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ריא ןיא

 סערוילטעפ רַאנ יוו רעבָא .דַאשרעב ןופ ןקַאזָאק סערוילטעפ ןביירטרַאפ וצ ןבעג

 ןופ ןרענָאיצילימ עשייוג יד ןבָאה ,"ָאווַאלס, ןעיירש ןביוהעגנָא ןבָאה ןקַאזָאק

 -טנַא ייז ןענייז ןיילָא ןוא ןיירַָא ךייט ןיא רעוועג רעייז ןפרָאוועגניירַא טָאטש

 טיילעגנוי יד ;ןטייז עדייב ןופ יירעסיש א ןביוהעגנָא דלַאב ךיז טָאה ןאד ןוא ,ןפָאל

 ,ןקַאזַאק יד ףיוא ןליוק טימ טלגַאהעג ןבָאה ץושטסבלעז רעשידיי רעד ןופ

 ,רוחב רעשידיי ןייא ןוא ,טַאטש רעד וצ טרַאפשעג רעטנעענ ץלֶא ךיז ןבָאה סָאוו

 ןופ קעווַא טינ זיא ,ןבעגעגנָא טינ ץעגרע ןיא ,רעדייל ,טרעוו'ס ןעמַאנ סעמעוו

 .טיוט ןלַאפעג זיא רע זיב ,טַאהעג טָאה ץושטסבלעז יד סָאוו ,ןֶאנַאק ןקיצנייא םעד

 עלַא ךיז ןענייז ,ןרָאלרַאּפ זיא טכַאלש יד זַא ,רָאלק ןעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו

 טיג רעבַא זיא יקסנעווָארבמָאד השמ .טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ןיהואוו ןפָאלעצ

 קידנסיש ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןבילבעג טונימ רעטצעל רעד זיב זיא רע .ןפָאלטנַא

 םיא ףיוא ךיז ןבָאה סִאוו ,ןקַאזַאק יד ףיוא טָאימעלופ ַא ןופ טייצ עצנַאג יד

 טינ סאד טָאה ,ןפיולטנַא לֶאז רע ,ןטעבעג טינ םיא ייב ךיז טָאה'מ לפיוו ,טגַאיִעג

 ךיא לעוו אד -- .טגָאזעג רע טָאה -- !קעווַא טינ ןענַאד ןופ לעוו ךיא, .ןפלַאהעג

 י!וטינ ךיא לעוו ןפיולטנַא רעבָא ,טיוט ןלֶאפ

 ןוא רעטעדנואוורַאפ א דרע רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש זיא רע ןעוו וליפַא

 טינ טנאה רעד ןופ טַאימילופ םעד רע טָאה ,טולב ןסָאגעג םיא ןופ ךיז טָאה'ס

 ...ןסַאשעג ץלָא ךֶאנ טָאה רע ןוא טזָאלעגסיורַא

 ןטימ ךעלקריוו זיא סָאוו ,ישטנעמ אזא זיולב ןזזייווסיורָא ןעק טומ ליפ יוזַא

 ייב טָאה סָאוו ,רענייא -- קלָאפ ןייז ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג ןצרַאה ןצנַאג

 סָאוו ,תמא ןסיורג א ןופ טסייג םעד ןעמונעגרעביא סעדייז ןוא סעטַאט ענייז

 ....ןבעגקעווא ןבעל סאד וליפַא םיא ראפ לֶאז'מ זַא ,טרעוו זיא

 ,דלעה א יוו ןרָאלרַאפ טָאה רע סָאוו ,ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד ןגעוו ןוא
 :רעדאשרעב א ןופ רעטכַאט יד ,הלכ ןייז טלייצרעד רעטעפש טָאה

 -רעד יז טָאה -- ,ןפָארטעג םיא טָאה ליוק ַא זַא ,טרעהרעד בָאה ךיא ןעוו,

 רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו .ןעז םיא ןפָאלעג ךיא ןיב -- ,טלייצ

 םיא ייב גיוא ןייא זיא ,ןפַארטעג םיא טָאה סָאוו ,ליוק רעד ןופ .טבעלעג ךַאנ

 זא .תונמחר ליפ יוזַא טימ רימ ףיוא טקוקעג טָאה ערעדנַא סָאד ןוא ,סיורַא

 ליוו רע זַא .ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ .ץרַאה סָאד טמעלקרַאפ שזַא רימ טָאה'ס
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 דָאשרעב

 ןיילַא בָאה ךיא ןוא ,ינק יד ףיוא םיא וצ ןגייבעגנָא ךיז ךיא בָאה ,שוק ַא ןבעג רימ

 עַלַא טימ ןֶא ךיז טגנערטש רע יוו ןעזעג בָאה ךיא .ןֶאט לֶאז ךיא סָאוו טסואוועג טינ

 -מּורַא ךימ ןוא טנַאה ןייא ןביוהוצפיוא ,ןבילבעג ךַאנ םיא ןיא ןענייז סָאוו ,תזחוכ

 סָאד ךיז טָאה דלָאב .טנעקעג טינ סאד טָאה רע רַעבָא .לֶאמ ןטצעל םוצ ןעמענ

 ,טירט טרעהרעד ךיא בָאה לֶאמָאטימ ...םיא ייב ןשָאלעגסיוא ךיוא גיוא ערעדנא

 ןעזרעד ךיא בָאה סנטייוו רעד ןופ .טיולפ א רעטניה ןטלַאהַאב ךיז בָאה ךיא ןוא

 רעשירוילטעפ א ןעוועג זיא רענייא -- ייווצ ןעמוקעגוצ ןענייז ןטיוט םוצ יוו

 םנזפ טָאה רעיופ רעד .רעיופ רעשימייה ַא ןעוועג זיא רערעדנַא רעד ןוא ,קָאזָאק

 ןטיוט םעד ןעזרעד טָאה קָאזַָאק רעד ןעוו ןוא ,רעדיילק יד ןגיוצעגפָארַא ןטיוט

 רַאּפ סָאוו .ךע, :פֶאק ןטימ ייברעד קידנעיירד ,טפַאגעג רע טָאה ,טעקַאנ ןצנַאגניא

 טָאה רוביג ַאזַא -- .טגָאזעג רע טָאה -- !ןעוועג זיא סָאד קַאזָאק רעטנוזעג א
 עדייב ןביוהעגפיוא טָאה רעיופ רעד ןוא "!ערעזדנוא ןופ רענייא ןייז טפרַאדעג

 טימ טגַָאזעג ןוא טמלצעגרעביא ךיז רע טָאה םעדכָאנ ןוא למיה םוצ טנעה

 (* '!טָאג ןייק ןדיי ייב רעמ ַאטינ ;ריד קנַאד ךיא ,טָאג, :םינפ ןפיוא ענימ רעמורפ ַא
 ןוא ?טגַאזעג סָאד טָאה סָאוו ,רעיופ רענעי ,טכַארטעג ךיז רע טָאה סַאוו

 ?טימרעד טניימעג רע טָאה סָאוו

 ...ו?ןסיוו סֶאד ןעק רעוו

 ןעוו סָאוו .רעשירוילטעפ רעד ,קַאזַאק רענעי טכַארטעג ךיז טָאה סָאוו ןוא

 זַא .טגָאזעג רע טָאה ,דַאשרעב ןיא רוביג ןשידיי ןטיוט םעד ןעזרעד טָאה רע

 ...י?ערעייז ןופ רענייא ןייז טפרַאדעג טלָאוו רע
 סָאוו סָאד ןייטשראפ טנעקעג טינ טָאה קָאזַאק רעשירוילטעפ רעד רעבַא

 סָאוו ,ךעלטעטש ערעדנַא עלַא יד ןיא ןוא דאשרעב ןיא ןענַאטשרַאפ טָאה'מ

 ךיוא טסייוו'מ ןוא טסואוועג לֶאמ עלַא ןעמ טָאה טרַאד .החפשמ רעד ןיא ןענייז

 יא ,הרזבג ןיא יא ןענייז ,רע יוו עכלעזַא ךֶאנ ןוא ,יקסנעווַארבמַאד העמ זַא ,טציא

 ...ןדיי רעניארקוא עטוג עתמא -- ערעזדנוא ,טסייג ןיא

 =. היה

 .174 'ז ,8 דנַאב ,"תומושר,, ןיא טקורדעג ,םיעגפ לש הרוש :בוגָאיורד .א (*
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 וואקראכ

 זיא ןורכז ןיימ ןיא רעבָא ,םעד ןיא ןרָאי ךס א ןיוש זיא סע

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ווָאקרַאכ טָאטש יד סָאוו ,קורדנייא רעד שירפ ץלא ךַאנ

 .ןיהַא ןעמוקעג לֶאמ עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעוו

 ןיא טסָארפ רעד .ןעוועג סָאד זיא ןגרַאמירפ ןקידרעטניוו ןטלַאק א ןיא
 יד ןיא סערפשַאז ןעגנַאגרַאפ שזַא זיא'ס זֶא ,קרַאטש יוזַא טנערבעג טָאה ןסיורד

 ,לָאזקָאוו םעד ןופ ןיירָא טָאטש ןיא ןרָאפ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא .רעגניפ

 זעוועג ןסַאג יד ןענייז .טכַאנ עצנַאג א ןרעגלַאוופָא טזומעג ךיז בָאה ךיא ואוו

 טריפעג ןבָאה סָאוו ,דרעפ ןוא ,קישטילג ןעוועג זיא'ס .יינש ןוא זייא טימ טקעדַאב

 זיא םורָא ןוא םורָא ץלָא .ןלָאפעג לֶאמ עלַא ןענייז ,ייסָאש ןרעביא אשמ ערעווש

 ןביוש עדנילב ערעייז טימ ןבָאה ןעמַארק יד ןוא רעזייה יד .ןרַארפרַאפ ןעוועג
 ,ןשטנעמ יד ףיוא ךיוא ןוא ןגרַאמירפ ןקיטסַָארפ ןעיורג םעד ףיוא טקוקעג

 -טרַאּפ ןוא ךעלקעפ טימ ץעגרע ךיז קידנגָאי ,טלעק ןופ טרעטיצעג ןבָאה סַאוו

 -דימ יד ןגעלעג ךֶאנ זיא ןעמעלַא ףיוא ןוא ץלֶא ףיוא .סמערַא יד רעטנוא ןלעפ

 רעווש רעייז ךיז ןגעל סָאוו ,ןטייצ ןופ רעיורט רעד ןוא טכַאנ רעד ןופ טייק

 -רַאטש א ןסירעגניירַא סָאג רעקיטייז א ןופ ךיז טָאה לֶאמַאטימ ןוא .טימעג ןפיוא

 -נָא רעד טימ טרעקעגנַא טינ ןצנָאגניא יוו סעפע ךיז טָאה סָאוו ,רעדורעג רעק
 ןופ טימעג םעד טימ טינ ךיוא ןוא ןגרַאמירפ ןעיורג םעד ןופ טייקטערומכעג

 עגנַאל א ןעזרעד ןעמ טָאה דלַאב ןוא .טלעק ןופ טרעטיצעג ןבָאה סָאוו ,ןשטנעמ יד
 -לעז טימ טקַאפעג ןעוועג זיא ןגָאוודרָאטָאמ רעדעי ןוא ,רענעגעוו-רַאטָאמ ןופ ייר

 -ַאוו א ןיא ןֶאטעגנָא ןעוועג זיא רענלעז רעדעי ןוא ,יימרַא רעטיור רעד ןופ רענ

 לוק ןפיוא ךיוה טדערעג ךיז ןשיווצ ןבָאה םענייאניא עלַא ןוא ,ץלעפ ןעמער

 ייר רעגנַאל ַא ןיא .ןגָארטעג טפול רעד ןיא ךיז ןבָאה סרעטכעלעג עקיכליה ןוא

 ןגָאוו ןדעי ןופ ןטייז יד ייב ןוא ,ןרָאפעג סנגַָאוו-רָאטָאמ עשירעטילימ יד ןענייז

 טנעקעג טָאה'מ סָאוו ,תויתוא עסיורג טימ טפירשפיוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא
 :טייוו ןעז

 ;המחלמ ןייק טינ ןליוו רימ) ?ווקעשט אנ ַאדגעיסוו -- יניָאוו םיטָאכ עינ,
 .(ךַאוו רעד ףיוא קידנעטש ןענייז רימ
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 ווָאְקרַאכ

 -ָאַפ רעביא עזייר ַא טכַאמעג בָאה ךיא ןעוו .1932 ןיא ךַאנ ןעוועג זיא סאד

 .דנַאלסור-טעוו

 ןעמַאנ ןייז רעבָא ,דנַאלשטייד רעביא טשרעהעג טינ ןאד ךַאנ טַאה רעלטיה

 יד וצ שינעפעלשכָאנ עזייב א סעפע יוו ןרָאוועג טנָאמרעד טלָאמעד ןיוש זיא
 זיא עגַאל יד .טגָאזעגנָא טינ סטוג ןייק ןבָאה סָאוו ,ןשינעעשעג-טלעוו עשיטילָאּפ

 ןַא ראפ סָאוו ןסיוו טנעקעג טינ לֶאמנייק טָאה'מ זַא ,ָאזַא ןעוועג זיא עפָארייא
 ןקורנָא ךיז טעוו'ס ןענַאוו ןופ ןוא ןעגנערב טעוו ןגרַאמ רעד גנושַאררעביא
 -יא ןעגנעה סָאוו ,ןרַאפעג ערעדנַא עלַא ןופ רעסערג ןייז טעוו סָאוו ,רַאפעג ַאזַא

 -עצ יוזַא ןעוועג םעד רעביא ןעמ זיא דנַאלסור-טעוואס ןיא ןוא .פֶאק ןרעב
 ןפורסיורַא קלֶאפ םייב לֶאז ןעמ ןעמעוו ןגעק טסואוועג טינ טָאה ןעמ זַא ,טלמוט

 רעד ןיא ןגָאז וצ טרָאוו טוג א ןעניגרַאפ לֶאמַא ךיז לֶאז'מ ןעמעוו ףיוא ןוא סאה

 -ניא ןעוועג טינ ךַאנ טלָאמעד ,קיטנעק ,טרַאד רעריפ יד זיא'ס ;טייקכעלטנפע

 ןעמעוו טימ ןוא דניירפ ןביילברַאּפ טעוו'מ דנַאל א רַאּפ סָאוו טימ רָאלק ןצנַאג

 לייוו ןוא .דנייפ ןזייב ַא טימ יוו ןגַאלש ןפרַאד רֶאג רשפא רעטעפש ךיז טעוו'מ

 -סיורַא טוואורפעג ,םינפָא ,םעד רעביא ייז ןבָאה ,טסואוועג טינ סָאד ןבָאה ייז
 ךיז ןוא ןעמעלַא וצ ןוא ץלָא וצ סאה א דנַָאל ןופ גנורעקלעפַאב רעד ייב ןפור

 :זעוועג זיא גנוזַאל רעד ןוא ..ןעמעלַא ןגעק ןוא ץלֶא ןגעק גירק וצ טיירגעג

 *..ווקעשט אנ אדגעיסוו -- יניִאוו םיטָאכ עינ,

 טָאה'מ זַא .קרַאטש יוזַא ןעוועג ןיוש ןאד זיא המחלמ וצ ךיז ןטיירג סָאד
 ןיא ןוא .ןסַאג יד ןיא רעדניק ןופ ליפש רעד ןיא ןעז טנעקעג וליפַא סָאד
 יד ןעוועג זיא יז ןעוו ,ווָאקרַאכ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאוו ,טייצ רעצרוק רעד

 זענייז רעדניק יוו ןעזעג ןסַאג יד ףיוא ךיא בָאה ,עניארקוא ןופ טָאטשטפיזה

 סָאוו ,ןליפש ערעדנַא עלַא ןיא יוו רעמ ךעלטַאדלֶאס טימ ליפש רעד ןיא ןאטרַאפ

 ...עיזאטנַָאפ עשרעדניק יד ןפַאכרַאפ ןענעק

 עמ טָאה ,גייצליפש טפיוקרַאפ טָאה'מ ואוו ,ךעלכעלעטש עלַא יד ףיוא

 ,ךעלטעלָאטסיפ ,ךעלסקיב רָאנ יוו ןכַאז ערעדנַא ןייק ןעזעג טינ רָאג טעמכ

 סָאד .רעוועג-סגירק ןופ ןשינעכַאמכָאנ ערעדנַא ןוא ךעלטַאימילופ ,ךעלטַאמרַאה

 ןוא ערענעלק ךיז ןבָאה םעד טימ .ןפיוקרַאפ םוצ הרוחס עטסעב יד ןעוועג זיא

 רָאנ טינ ןוא .ןעמייה יד ןיא ךיוא ןוא ןסַאג יד ןיא טליפשעג רעדניק ערעסערג
 ךיז קידנליפש ןוא .טליפשעג םעד טימ ךיז ןבָאה ךעלעדיימ ךיוא רֶאנ ,ךעלעגניי

 -רַאפ ןוא ןטָארסיוא ףרַאד'מ סָאוו ,אנוש א ןגעוו טדערעג ייז ןבָאה ,םעד טימ

 טלעוו עצנַאג יד .םוטעמוא זיא ,אנוש רעד ,רע זַא ,ןסייהעג טָאה'ס ןוא ןטכינ
 ...םיאנוש ןופ טייטשַאב

 רעד רַאפ טכַאמעג טייצ רעסיוועג א ףיוא ווָאקרַאכ טָאה'מ סָאוו םעד טימ
 .קלָאפ םייב תובישח ריא ןביוהרעד ךס א ןעמ טָאה עניַארקוא ןופ טָאטשטפיוה
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -כיוו א ןרָאוועג זיא יז .ןופרעד ןענואוועג ךס א ללכב טַאטש יד טָאה םעד וצ

 רעלערוטלוק רעדנטיידַאב ץנָאג א ךיוא ןוא רטנעצ רעלעירטסודניא רעקיט

 ןופ טָאטשטפיוה יד ןרָאוועג רעדיוו זיא וועיק יוו םעדכָאנ וליפַא ןוא .רטנעצ
 ץלַא זיא יז ןוא תובישח ריא ןרַאלרַאּפ טינ ךאד ווָאקרַאכ טָאה ,עניארקוא

 .דנָאל ןיא טעטש-לגיפש יד ןופ ייר רעטשרע רעד ןיא ןבילבעג

% 
*% 

 זיב זיא'ס ואוו ,טעטש עטלייצעג יד ןשיווצ עניארקוא ןיא זיא ווָאקרַאכ
 ףיוא םָארגָאּפ ןייק ןעוועג טיג לֶאמנייק עיצולָאווער רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 יוו עניִארקוא ןיא ךיז טָאה טולב שידיי ןעוו ,ןטייצ עטסגרע יד ןיא זליפַא ,ןדיי

 .טעטש-הטיחש יד ןופ לטעצ ןפיוא ןעוועג טינ ווָאקרַאכ זיא ,ןסַאגעג רעסַאוו

 ןעוועג טינ זיא ווֶאקרַאכ סָאוו ,םעד טימ טושפ ןרעלקרעד ןעמ ןעק סאד רעבָא

 רעייז ךיז טַָאה ,ןעוועג אי טרַאד זיא סָאוו ,ןדיי לסיב סאד .טָאטש עשידיי ןייק
 .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןפרַאוועצ ןעוועג ןענייז ייז ןוא ןעזעגנָא קינייוו

 .ןעוועג טינ טרַאד זיא טייקשידיי ןופ רטנעצ ןייק

 ווָאקרַאכ ואוו .טְנגעג רעצנַאג רעד זיא טרעדנוהרַאי ןטנצכעז ןופ ףוס ןזיב

 ןפורעג סאד טָאה'מ יוו ,"רעדלעפ עטסופ, ןופ ןענַאטשַאב ,טציא ךיז טניפעג

 טנגעג רעד טַָאה טרעדנוהרַאי ןטנצעביז ןופ גנַאפנָא םייב טשרע .שיסור ןיא

 ראפ טרָאד ןבָאה סָאוו ,עטשרע יד ןוא ,טצעזַאב ןרעוו ןביזהעגנָא זייווכעלסיב
 ןענייז עכלעוו ,ןפאלקש-םירעיופ עשיסור יד ןעוועג ןענייז ,טכַאמעג םייה א ךיז

 .טקירדרעטנוא תונמחר ןא ייז ןבָאה סָאוו ,םיצירפ יד ןופ ןפָאלטנַא

 טנעקעג טינ רעמ ןיוש ןבָאה סָאוו ,ןפאלקש-םירעיופ עשיניארקוא ךיוא

 םענעי ןיא ךיז ןבָאה ,םיצירפ עשיליופ יד ןופ קורד ןרעווש םעד ןגָארטרעבירַא
 יד ןרַאוועג טעדנירגעג זיא 1655 רֶאי םניא ןוא .טצעזַאב "טנגעג ןדליווש

 -כיוו ןוא עטסערג יד ןופ ענייא ןרָאוועג רעטעפש זיא עכלעוו ,ווָאקרַאכ טָאטש

 .עניארקוא ןיא טעטש עטסקיט

 ,תופירש עטפַא ןופ ןטילעג ךס א טָאטש יד טָאה טייצ עטשרע יד

 טימ ןעוועג ןענייז ,טיובעג טרַאד טַאה ןעמ סָאוו ,רעזייה עטסרעמ יד לייוו

 זיא'ס .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עניילק יד ןיא יוו טקנופ ,רעכעד ענעיורטש

 ןיוש ךיז ןבָאה דלַאב ןוא ,לביטש ןייא ןדניצנָא ךיז לֶאז'ס זַא ,גונעג ןעוועג

 רעכעד ענעיורטש יד טימ ךעלביטש ערעדנַא יד ףיוא ןפרַאוועגרעבירַא ןעמַאלפ יד

 טָאטש רעד ןופ ןייזליואוו םעד ןגעוו .טנערבעג םענייאניא עלַא ןיוש ןבָאה ייז ןוא

 .טגרַאזעג טינ ךס ןייק סווָאנַאמָאר עטשרע יד ןופ ןטייצ יד ןיא ךיז ןעמ טָאה

 ךס א ;טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,ווָאקרַאכ ןיא רֶאנ טינ ןעוועג זיא יוזַא
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 ווַאקרַאכ

 -סיוא ןבָאה ,סיורג ןרָאוועג ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא ןענייז סָאוו ,טעטש יד ןופ

 .טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןסקַאוועצ ךיז ןענייז סָאוו ,רעפרעד יוו ןעזעג

 .טָאהעג טינ ייז ןבָאה טָאטש רעסיורג א ןופ םינפ ןייק
 זיא'ס שטָאכ ,טניואוועג טינ ןצנַאגניא ווָאקרַאכ ןיא ןַאד ןבָאה ןדיי ןייק

 וצ ןדיי ןייק טַאלג טָאה טָאטש יד .ףיורעד טַאברַאפ ןייק ןעוועג טינ אקווד

 טָאהעג טינ ןבָאה ןדיי זַא .ןגָאז טינ ןעמ ןעק ןגעווטסעדנופ רעבָא .ןגיוצעג טינ ךיז
 -ניא רעקיטכיוו א ןרָאוועג רעטעפש זיא טָאטש יד סָאוו ,םעד ןיא קלח ןייק

 .רעטנעצ-סלדנַאה ןוא רעלעירטסוד

 םניא -- טָאטש עקסנרעבוג א ןרָאוועג זיא ווָאקרַאכ יוו םעדכָאנ דלָאב

 זעיצוצוצ ידכ ,ןדירַאי עסיורג יד טריפעגנייא טרַאד טָאה'מ ןוא -- 1768 רֶאי

 רעייז טימ ןוא ,ןיהַא ןעמוק ןביוהעגנָא ןדיי ןבָאה ,םוטעמוא ןופ םירחוס ךס ַא

 קרַאטש טרַאד ךיז טָאה לדנַאה רעד ןוא ןבעל ךס א ןגַארטעגניירַא ייז ןבָאה ןעמוק

 עסיורג יד ףיוא ןיהַא ןרֶאפעגפיונוצ ךיז ןענייז סָאוו ,םירחוס עשידיי .טילבעצ

 ןבָאה םעדכָאנ ןוא ,לבור ןענָאיליִמ ףיוא הרוחס טפיוקעג טרָאד ןבָאה ,ןדירַאי
 -ַאוו ןוא עיוואדלָאמ ,עיבַארַאסעב רעביא טריפעצ הרוחס עטפיוקעגנָא יד ייז

 ווָאקרַאכ ןיא ןעק םירחוס עשידיי יד ןֶא זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה'מ ןוא ,עיכָאל
 ,ןייז טינ דירָאי ןייק

 ןופ גנוריגער יד ןוא ווֶאקרַאכ ןיא ןצעזַאב ןביוהעגנָא ךיז ןדיי ןבָאה ןַאד

 טָאה יז לייוו ,םעד ןגעק טצעזעגסיוא טינרָאג טָאה רעסיורג רעד ענירעטַאקעי

 גנולקיווטנָא רעד ןיא ךס ַא ןפלעה ייז ןוא ןצונ ךס ַא ןעגנערב ייז זַא ,ןענַאטשרַאפ

 ,ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ,רעטעפש רעבָא .טָאטש רעד ןופ

 העד עצנַאג יד טַאהעג טָאה וועיעשטקַארַא רענָאיצקַאער רערעטצניפ רעד ןעוו

 טינ טכער ןייק ןבָאה ןדיי זַא ,לעפַאב ַא ןרַאוועג ןבעגעגסיורַא זיא ,הכולמ רעד ןיא
 ףיוא ןיהַא ןעמוק וצ טינ טכער ןייק ךיוא ןבָאה ייז ןוא ,ווָאקרַאכ ןיא ןעניואוו וצ

 .ןדירַאי יד

 ,זיא ייברעד עטסטנַאסערעטניא סָאד ןוא .1821 רֶאי םניא ןעוועג זיא סָאד

 ווָאקרַאכ ןופ רָאטַאנרעבוג רעד ןאד טָאה ןדיי יד רַאפ ךיז טלעטשעגנייא סָאוו

 רעקידלַאווג ַאזַא ןעוועג זיא רע סָאוו רַאפרעד טינ סָאד רע טָאה ןאטעג ןוא

 ןלעוו ןדיי יד ןַא זַא ,טסואוועג טָאה רע סָאוו ,ראפרעד טושפ רָאנ ,לארשי בהוא

 -עגסיורַא רעטעפש ךיז טֶאה סע יוו ןוא .לאפכרוד א ןייז ווָאקרַאכ ןיא ןדיראאי יד

 זעמוק טרעהעגפיוא ןבָאה ןדיי יד ןעוו ;טכערעג ןעוועג עקַאט רע זיא ,ןזיוו

 ןָאילימ ןיינ עצנַאג טימ ןגַארטניירָא ןביוהעגנָא ןדירַאי יד ןבָאה ,הרוחס ןפיוק

 יוו טצונעגסיוא רָאטַאנרעבוג רעד טַאה סָאד ןוא ,רעירפ יוו רעקינייוו לבור

 ,טָאברַאּפ םעד ןפַאשוצפֶא זיא'ס קיטיונ יוו ןזייוואב וצ טנעמוגרַא ןדנגָאלש א

 יד ףיוא ךיוא ןיהַא ןרָאט ייז זַא ןוא ןעניואוו טינ ווָאקרַאכ ןיא ןרָאט ןדיי זַא

 .ןעמוק טינ ןדירַאי
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 ןעמ .רעטכייל לסיב ַא טכַאמעג הריזג יד טָאה'מ ןוא טקריוועג טָאה סָאד

 ,טייצ רעסיוועג א ףיוא זיולב ווָאקרַאכ ןייק ןעמזק וצ ןדיי טביולרעד טָאה

 ןעוו ,1863 רָאי םניא טשרע .קידנעטש ףיוא טרַאד ןצעזַאב וצ ךיז טינ רעבָא

 טָאה ,רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא ןסעזעג ןיוש זיא דנַאלסור ןופ ןארט ןפיוא

 -עג א טכער יד ןבעג לֶאז יז זַא ,גנוריגער רעד ףיוא ןקריוו וצ ןבעגעגנייא ךיז

 לֶאמ סָאד ןוא .קידנעטש ףיוא ווֶאקרַאכ ןיא ןצעזַאב וצ ךיז ןדיי לֶאצ רעסיוו

 .רָאטַאנרעבוג א טלעטשעגנייא ךיוא ייז רַאפ ךיז טָאה

 םעד ןיא ןוא .ןסייהעג רָאטַאנרעבוג רעווָאקרַאכ רענעי טָאה סרעוויס ףַארג
 טָאה ,עגַארפ רעד ןגעוו גנוריגער רעד טלעטשעגוצ טָאה רע סָאוו ,טפירשוצ

 ןדיי יד רָאּפ ווָאקרַאכ ןייק געוו םעד יירפ ןכַאמ וצ זיא'ס קיטיונ יוו ןזיוועגנָא רע

 רעטמיטשַאב א ףיוא ןיהַא ןעמוקוצניירַא רֶאנ טינ טייקכעלגעמ יד ןבעג ייז ןוא

 רע טָאה ייברעד ןוא ,קידנעטש ףיוא טרַאד ןצעזַאב וצ ךיז ךיוא רֶאנ ,טייצ

 -טנַָא ןוא ןבעלוצפיוא ןפלעה ךס ַא לפייווצ ןַא טעוו, סָאד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא

 טָאטש ןיא טייקיטעט עלעירטסודניא יד ךיוא ןוא טייקיטעט-סלדנַאה יד ןעלקיוו

 עסַאמ רעקידנטיידַאב א ןופ ןייזליואוו םעד ןצונ עסיורג ןעגנערב טעוו ןוא

 רע סָאוו ,טפירשוצ םעד ןיא ןבירשעג סרעוויס ףארג טָאה יוזַא ."רעניואוונייא
 סאד זַא ,טנָאמרעד טָאה רע ןוא ,טקישעג גרוברעטעפ ןייק גנוריגער רעד וצ טָאה

 .ווָאקרַאכ טָאטש רעד ןיא רעניואוונייא יד ןופ ןטערעטניא-סנבעל יד ןרעדַאּפ

 זיא'ס רעבָא .ןטַאטלוזער טכַארבעג טֶאה סרעוויס רָאטַאנרעבוג םנופ ימ יד

 טשרע סָאוו ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק סאד ןוא .גנירג יוזַא ןעגנַאגעגוצ טינ ךֶאד

 ןענַאטשַאב ווָאקרַאכ ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד זיא 1867 רֶאי םניא

 קיצנַאווצ ןוא יירד ,ןטסיזַאנמיג ףלעווצ ,ןטנעדוטס ןצרעפ ,םירחוס ףלעווצ ןופ

 רעד ןיא טנידעג ןבָאה סָאוו ,ןדיי עכלעזַא קיצכעז ןוא טכַא ןוא תזכאלמ-ילעב
 .יימרַא

 ףיוא ווָאקרַאכ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאוו ,םיבשות יד ןעוועג ןענייז ייז

 ןגעווטסעדנופ ייז ןבָאה ,ןיילק יוזַא ןעוועג זיא לֶאצ רעייז שטָאכ ןוא ,קידנעטש

 .ןגַארקעג שינעביולרעד א ףיורעד ןבָאה ייז יוו לענש יוזַא לוש ַא טיובעגפיוא

 .ווָאקרַאכ טָאטש רעשייוג רעד ןיא לוש עשידיי עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 ןיא דירָאידרַאי םנופ ןטייצ יד ןיא ןוא ,1867 רֶאי ןיא טיובעגסיוא יז טָאה'מ

 ךעלנייוועג ווָאקרַאכ ןייק ןגעלפ טלָאמעד לייוו ,טקַאפעג ןעוועג יז זיא טָאטש

 טנווַאדעג ןבָאה ייז ןוא םירחוס עשידיי טנזיוט יירד ַא יוו רעקינייוו טינ ןעמוק

 ןיהַא ןפָאכניירַא ןטנווָא יד ןיא לֶאמָא ךיז טגעלפ ייז ןופ רענייא טינ ןוא ,לוש ןיא

 רעד ןעוועג זיא לוש יד .תוינשמ קרפ א רעדַא ,ארמג טַאלב א ןענרעל וצ

 ןבָאה ייז ןעוו ,ןעמוקעג ןענייז םירחוס עשידיי ענערָאפעגנָא יד ןיהואוו ,רטנעצ

 ןיוש ןענייז ייז ןעוו ןטנעמָאמ יד ןיא עקידעכַאוו סָאד ןפרַָאוועגּפָארַא ךיז ןופ
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 ווָאקרַאנ

 ייז זַא .ךעלגעמ רעייז זיא'ס ןוא .הסנרפ ןופ לוע ןרעווש םעד ןופ דימ ןעוועג

 ןעיובוצפיוא טפרַאדעג טָאה'מ סָאוו .טלעג עמוס עקיטיונ יד ןבעגעג סָאד ןבָאה

 יוזַא ןעוועג ךַאד ןענייז ווָאקרַאכ ןיא םיבשות עשידיי עקידנעטש יד לייוו ,לוש יד

 ןוא ןטסיזַאנמיג ןוא ןטנעדוטס עגנוי יד ,ייז ןופ עטסרעמ יד ןוא לֶאצ ןיא ןיילק

 ןיא טנידעג ןבָאה סָאוו ,ןטַאדלָאס עשידיי יד ןוא תוכאלמ-ילעב עמערַא יד ךיוא

 -עייטשַאב עסיורג ןבעג וצ דנאטשמוא ןעוועג טינ יאדווַא ןענייז ,יימרַא רעד

 עטשרע יד זא ,יוזַא ןעמוקעגסיוא רעבירעד זיא'ס .לוש ַא ןעיובוצפיוא ףיוא ןעגנור

 טינרָאג ןבָאה סָאוו ,ןדיי עכלעזַא ןופ ןרָאוועג טיובעגפיוא זיא ווָאקרַאכ ןיא לוש

 .קידנעטש ףיוא ןטרַאד ןצעזַאב וצ ךיז טכער יד טַאהעג

 טנעמַאדנופ רעטשרע רעד ןרָאוועג טגיילעגקעווַא זיא'ס רֶאנ יוו רַעבָא

 ןופ יוו ןעגנַאגעג רעטייוו ןיוש סָאד זיא ,ווָאקרַאכ ןיא הליהק רעשידיי א רַאפ

 ןטייצ יד ןיא ,1899 רֶאי םניא ןוא ,ןדיי ךֶאנ ןוא ךֶאנ ןעמוקעגוצ ןענייז'ס ;ךיז

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד ןיוש טָאה ,ןטייווצ םעד יִאלֶאקינ ןופ

 -סיוא ןַאד טָאה סָאד ןוא ,תושפנ טנזיוט ףלע רעביא זיב טכיירגרעד ווָאקרַאכ ןיא

 ןיא גנורעקלעפַאב רעניימעגלַא רעד ןופ טנעצַארפ סנייא יוו רעקינייוו טכַאמעג

 .טָאטש
% 
%% 

 ןטייצ יד ןיא ןרעוו ןביוהעגנָא ווָאקרַאכ טָאה רטנעצ רעשידיי רעסיורג א
 טָאה'מ ןעוו .1914 ןיא ןכָארבעגסיוא טָאה סָאוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 ןפרַאוורַאפ ייז ןופ ךס א ןענייז .ךעלטעטש-ץענערג יד ןופ ןדיי ןביירט ןביזהעגנָא
 ןענייז ,ןרָאוועג ןפרָאוורַאפ ןיהַא ןענייז סָאוו ,יד ןשיווצ .ווָאקרַאכ ןייק ןרָאוועג
 דימת ןופ ןענייז סָאוו ,ןדיי עטנרעלעג ןוא ענעעזעגנַא רעייז קינייוו טינ ןעוועג
 ןוא .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלערוטלוק וצ טניואוועגוצ ןעוועג ןֶא

 טצונעגסיוא ךֶאד ייז ןבָאה ,ערעווש א רעייז ןעוועג ןאד זיא טייצ יד שטָאכ
 ןפַאש ןעמונעג ווָאקרַאכ ןיא ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא ,סולפנייא ןצנַאג רעייז

 .ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא יוו ןעזעגנָא רעמ ןרַָאוועג זיא סָאוו ,ןבעל שידיי ַא

 רעסערג ןרָאוועג זיא ןעגנזטכיר ןוא ןטרַאס עלַא ןופ ץנעגילעטניא עשידיי יד

 ןענופעג טרָאד טָאה רעוט רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעדעי ןוא לֶאצ ןיא

 ןיא טלַאמעד ןענייז ןדיי עמורפ יד ךיוא .טייקיטעט ןייז רַאפ דלעפ טיירב ַא

 זעוועג ןענייז ענעמוקעגרעבירַא-יינ יד ןשיווצ ;קיטעט רעייז ןעוועג ווָאקרַאכ
 רעד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ רעטסטמירַאב רעד ןוא ,םינבר עטסואווַאב עקינייא

 ילהא; רפס םנופ רבחמ רעד ,יקסבוקיילימ ןורהא והילא 'ר בר  רַעוועיארג

 רע ןוא וואקרַאכ ןיא בר-טפיזה ןרַאפ טכַאמעג רעטעפש ןעמ טָאה םיא ."ןורהא

 .סולפנייא ןסיורג א טַאהעג זיירק ןייז ןיא טָאה
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 ,ווָאקרַאכ ןיא ןדיי יד ייב טָאה ,1917 ןיא עיצולָאווער רעד ןופ ןעמוקנָא סָאד

 עסיורג ןפורעגסיורַא ,טעטש עשיסור ערעדנַא ךס א ןיא ןדיי יד ייב יוו טקנופ

 ןופ ןדייל ןפרַאד טינ רעמ ןעמ טעוו טציא זַא ,טביולגעג טָאה'מ .ןעגנונעפַאה

 ,ווָאקרַאכ ןיא טלעטשעגנייא ךיז טָאה סָאוו ,ןבעל עשידיי סָאד זַא ןוא תוריזג ןייק

 -קריוו טעוו'ס זַא ,יוזַא ןעלקיווטנַא רעטייוו ךיז טעוו'ס זַא ןוא טרעכיזעג ןיוש זיא
 .ןעגנושיוטטנַא ןעמוקעג ןענייז דלַאב רעבָא .ןריצלָאטש וצ סָאוו טימ ןייז ךעל

 -יורג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ;טניוו ןטימ קעווַא ןענייז ןעגנונעפַאה עלַא ןוא

 .טעטש ךס א ןיא גנוטסיוורַאפ ןוא ןברוח טכַארבעג טָאה סִָאוו ,גירק-רעגריב רעס

 טרָאד ןופ טָאה'מ יוו םעדכַָאנ ןוא ןרָאוועג טזָאלעגסיוא טינ ויא ווָאקרַאכ ךיוא

 יקינעד לֶארענעג םעד ןופ תונחמ יד ןיירָא ןיהַא ןענייז ,ןשטייד יד ןבירטעגסיורַא

 .סעקיוועשלַאב יד ןגעק ףמַאק ןרעטיב ַא טריפעגנַא טָאה רעכלעוו
 ןיקינעד לַארענעג םנופ תונחמ יד ךיז ןבָאה יוזַא -- ?יימרַא עקיליוויירפ, יד

 ,םעד ןיא טקירדעגסיוא ךיז טִאה "טייקיליוויירפ, רעייז ןופ רקיע רעד .ןפורעג

 ,טלָאוועג רֶאנ ןבָאה ייז סָאוו ץלַא ןדיי יד טימ ןָאט וצ יירפ ןעוועג ןענייז ייז סַאוו

 ,ןיילַא םעד טימ ןיוש ,ןבעגעג טייהיירפ יד ףיורעד ייז טָאה ןיילַא ןיקינעד ןוא

 ,םעד ןגעק טסעטַארפ א טימ טדנעוועג םיא וצ ךיז טָאה'מ ןעוו ,לֶאמַעלַא סָאוו

 יוזא לֶאז יימרָא ןייז זַא ,וצרעד טזָאלרעד ,רידנַאמָאק-טפיוה רעד ,רע סָאוו

 לייוו ,ןפלעה טינרָאג ןעק רע זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד רע טָאה ,ןדיי ןעלדנַאהַאב

 ןעק'מ ןוא ,ןדיי ןגעק גנומיטש אזא טשרעה ,טגָאזעג רע טָאה ,יימרַא רעד ןיא

 .ןעמיוצנייא טינ סָאד

 םעד ןגעק טריטסעטַארפ ןֶאד ןבָאה סָאוו ,סעיצֶאזינָאגרָא עשיסור יד ןשיווצ

 המחלמ א טריפעג טָאה סָאוו ,יימרַא *רעקיליוויירפ, רעד ןופ םזיטימעסיטנַא ןדליוו

 םיריוטקַָאד עשיסור ןופ דנַאברַאפ רעד ןעוועג ךיוא זיא ,טכַאמ-ןטעווַאס רעד ןגעק

 -עג רעפטנע ןבלעז םעד ץלֶא טָאה ןיקינעד לֶארענעג רעד רעבָא .ווָאקרַאכ ןיא

 זיא דיי רעדעי, זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא .ןפלעה טינרָאג ךיז ןעק רע זַא ,ןבעג

 רעד ןופ ןריציפָא יד ךיוא רֶאנ ,ןטַאדלָאס ענייז רֶאנ טינ ןבָאה ,"קיוועשלָאב ַא

 ייז ןיהואוו .טעטש עלַא יד ןיא ,םוטעמוא ןדיי יד ןיא ןעוועג םקונ ךיז ,יימרַא

 .ןיירַא רֶאנ ןענייז

 ,סעדנאב יילרענעדיישרַאפ יד ןופ רעגייטש םעד ףיוא ןעמַָארגָאפ ןייק

 טינ *עקיליוויירפ, סניקינעד ןבָאה ,טייצ רענעי ןיא ןסקַאוועגסיוא ןענייז סָאוו

 עליטש, טכַאמעג ןבָאה ייו ;רערעדנַָא ןַא ןעוועג זיא רעגייטש רעייז .טכַאמעג

 "םארגַאפ ןטסשיפיט םעד, ןוא .ןפוא ןכעלצעזעג טשרמולכ ַא ףיוא "ןעמַארגָאפ

 רעכלעוו ,רענייא טָאה םעד ןגעוו ןוא .ווָאקרַאכ ןיא טכַאמעג ייז ןבָאה ןימ םעד ןופ

 :טלייצרעד ,טכַאמעגכרוד ןיילַא טייצ ערעווש ענעי טרַאד טָאה

 -ֶאק ןוא ןרעציפָא ןבָאה ,.קסיבָא ןַא ןכַאמ ףרַאד'מ זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא,
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 ווָאקרַאכ

 ליז ןבָאה לעפַאב ןכעלטפירש ןייק .רעזייה עשידיי ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןקַאז

 סָאד ןעמונעגוצ ךעלנייוועג ייז ןבָאה ,קסיבָא םעד קידנכַאמ ןוא ,ןזיוועג טינ

 ,בוטש ןיא ןענופעג רֶאנ ןבָאה ייז סָאוו ,ןכַאז ערעייט עלַא ןוא טלעג עצנַאג

 תוכמ ןגָאלשעג ייז ןבָאה ,ןעמונעגוצ ץלֶא ןבָאה ייז ןעמעוו ייב ,ןשטנעמ יד ןוא

 -סיוא רַאּפ טיירפַאב ייז םעדכָאנ ןוא שינעגנעפעג ןיא טריפעגקעווַא ייז ,חצר

 ."טלעג זייל

 ןענייז ייז ןעוו ,ווָאקרַאכ ןיא טריפעגפיוא סעצניקינעד יד ךיז ןבָאה יוזַא

 .ןדיי יד וצ טזָאלעגסיוא ייז ןבָאה ןרעייז ןרָאצ ןצנַאג םעד .1919 ןיא ןיירָא ןיהַא

 ןיא *"סעצניקינעד, יד ייב זיא טפשמ א ןַא ןוא ןיד א ןַא ןדיי א ןסיש

 ףיוא ןזייוונָא טפרַאדעג זיולב טָאה'מ .ןכָאז עטסנעלק יד ןופ ןעוועג וואקרַאכ

 ,גונעג ןעוועג ןיוש זיא סָאד ןזא ,קיוועשלָאב א זיא רע זא ,ןגָאז ןוא ןדיי ָא

 ןיצבָאר יסינ ןדיי םעד טימ ןעוועג זיא יוזַא .טרָא ןפיוא ןסישרעד םיא לֶאז'מ זַא

 םיא טָאה יז סָאוו רַאפרעד יורפ רעכעלטסירק א טימ טגירקעצ ךיז טָאה רעכלעוו

 ףיוא טָאה יז .ןשַאוו ןבעגעג ריא טַָאה רע סַאוו ,רעדמעה יד ןבעגעגפַא טינ

 ,סַאג ןטימ ןיא טפַאכעג םיא ןעמ טַאה ,קיוועשלָאב ַא זיא רע זַא ,ןזיוועגנָא םיא

 עצנַאג סָאד ןעמונעגוצ םיא ייב ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,בַאטש ןיא טכַארבעג םיא

 ןוא ןסָאשעג םיא ןעמ טָאה םעדכַאנ ןוא ,טָאהעג ךיז ייב טָאה רע סָאוו ,טלעג

 .בַאטש םנופ ףיוה םניא ,טרָא ןפיוא ןבָארגַאב ךיילג

 יד ןעוו ןסָאשעג ןעמ טָאה ;ןַאיצילעפ םיפעי ןוא שריה רעדירב ייווצ יד ךיוא

 .סעקיוועשלָאב ןענייז ייז זַא ,ייז ףיוא ןזיוועגנָא טָאה קינרָאווד םעד ןופ בייוו

 סָאוו טסואוועג טינ ךֶאנ טָאה סָאוו ,יורפ ערעטלע ןֶא ,רעטומ רעייז ןעוו ןוא

 דזָארד םעד ןופ עמרַאזַאק רעד ןיא ןעמוקעג זיא ,ןיז ייווצ עריא טימ ןעשעג זיא'ס

 טרַאד יז ןעמ טָאה ,ןיז ייווצ עריא טימ ןַאטעג טָאה'מ סָאוו ןגערפ קלֶאּפ רעווָאד

 ןענופעג טינ ךיז טָאה'ס ןוא ,ןסקיב יד ןופ ןדַאלקירפ יד טימ חצר-תוכמ ןגַָאלשעג

 .ןלעטשנייא ריא ראפ ךיז לֶאז סָאוו ,רעציפָא ןייא ןייק

 זרעטנוא ,ןסָאשעג ןעמ טָאה יקסדַארגָאניוו טנעדוטס ןשידיי ןגנוי םעד ךיוא

 יז ייב רע טָאה ,טָאטש ןיא ןעוועג ןענייז סעקיוועשלֶָאב יד ןעוו זַא ,דיירסיוא

 | .טנידעג

 זַא ,ךאז עכעלנייוועג ץנָאג א ןעוועג ןיוש טלַאמעד ווַאקרַאכ ןיא זיא'ס

 ץלֶא .בוטש רעשידיי א ןיא ןסיירניירַא לֶאמ עכעלטע ךיז ןעמ לֶאז גָאט ןייא ןיא

 קידנכוז ןוא ,ןכוז ףרַאד'מ .קסיבָא ןַא ןכַאמ ףרַאד'מ זַא ,דיירסיוא ןבלעז םעד טימ

 סיורָא זיא עדנַאב ןייא ;ןענופעג רַאנ טָאה'מ סָאוו ,ץלַא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה

 עטייווצ יד טָאה ,טזָאלעגרעביא טָאה עדנַאב ןייא סָאוו ;ןיירַא זיא ערעדנַא יד ןוא
 ,טכָאנייב טינ ןוא גָאטייב טינ ,ור ןייק טַאהעג טינ ייז ןופ טָאה'מ ;ןעמונעגוצ

 זעוועג ךיוא ןענייז'ס ןוא ,ןגָאלשעג-טעגרהעג ןעמ טָאה גנוכוז-זיוה רעדעי ייב ןוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,רעטכעט עשידיי טקיטלַאווגרַאפ ןעגנוכוזדזיוה עכלעזַא ייב טָאה'מ ןעוו ,ןלַאּפ

 .ןרעציפָא ךיוא רָאנ ,ןקַאזָאק ןוא רענלעז עטושפ רָאנ טינ ןָאטעג ןבָאה סָאד ןוא

 ...ןרעציפָא סניקינעד

 דנַאשטשעימ רעד ףיוא ךיז טניפעג סָאוו ,רעגניניואוו .מ ןופ זיוה םעד ןיא

 גנושרָאפסיוא ןַא ןכַאמ ןעמוקעגניירַא ןקַאזָאק ריפ ןענייז .9 רעמונ ,סאג רעקס

 טכַאמעג ןבָאה סעצניקינעד ערעדנַא סָאוו ,גנוכוזדזיוה רעקידרעירפ ַא ןגעוו

 הנווכ רעייז זַא ,ןסייהעג טשרמולכ טָאה'ס ;ןכַאז ערעייט ןוא טלעג קידנעמענוצ

 רעבָא .ןכוזרעטנוא ןינע םעד ןלעוו ייז יוו םעדכַאנ ןדַאש םעד ןכַאמ וצ טוג זיא

 עקידרעירפ יד סָאוו ,סָאד ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ,ענעטילעג יד ןגערפסיוא םייב

 טקיטלַאווגרַאפ בוטש ןיא ייז ןבָאה םעדכָאנ ןוא ,ןעמענוצוצ ןעזרַאּפ טָאה עדנַאב

 ראפ טָאה ,רָאי 64 ןופ דיי א ,לדיימ רעד ןופ רעטָאפ רעד ןוא ,לדיימ שידיי א

 דייז וצ ףוס א ןכַאמ וצ םס עלעשעלפ א ןעקנורטעגסיוא דנַאש ןוא קיטייוו

 .(* ןבעל

 ןטכָאשעג טינ טָאה'מ ."םָארגָאפ רעליטש, ַא זיולב ןסייהעג טָאה סָאד ןוא

 ,ןעמַארק ןוא רעזייה עשידיי ףיוא זייוותונחמ ןלַאפעגנָא טינ זיא'מ ,ןסָאג יד ןיא

 ,רעטצנעפ ןופ ןביוש קידנצעזסיוא ןדלַאוועג עדליוו ןייק טכָאמעג טינ טָאה'מ

 טָאה ןעמ ;ןרעדעפ יד ןפרַאוואוצסיורַא טנַָאוועגטעב ןייק ןסירעג טינ טָאה ןעמ

 ,עדנאב א ןופ רעגייטש םענעמונעגנָא םעד טיול םָארגָאּפ ןייק טכַאמעג טינ

 -יוויירפ, רעד ןופ ?*דובכ, םעד טכעוושרַאפ ,הלילח ,ךַאנ ךַאד טלָאוו סָאד לייוו

 טָאה'מ -- טכַאמ-ןטעווַאס רעד ןגעק טריפעג טָאה ןיקינעד סָאוו ,יימרַָא ?רעקיל

 רעטנוא ,טולב רעייז ןיא ןדָאבעג ךיז ןוא םלועבש תוערה לכ ןדיי יד ןָאטעג טַאלג

 .םזיוועשלַאב ןגעק ףמַאק םעד ןופ לייט א זיא סָאד זַא ,דיירסיוא םעד

 ןיא ןדיי יד ןענייז סעקישטשמַָארגָאּפ סניקינעד ןופ ןרָאוועג טיירפַאב
 יד ןעוו ,רעבמעצעד טַאנָאמ םניא ,1919 רֶאי םנופ ףוס םייב טשרע ווָאקרַאכ
 .ןיהַא ןיירַא רעדיוו זיא יימרַא עטיור

 םעד ןיא טקילייטַאב ךיז ןבָאה סָאוו ,ןרידנַאמָאק עשיטעווָאס יד ןשיווצ ןוא
 ,ועטיווערַאבוא :ןעוועג ןענייז ,תונחמ סניקינעד ןופ וואקרַאכ ןעיירפַאב וצ ףמַאק
 ןבעגעגסיורַא טָאה סָאוו ,רעד ןעוועג זיא שטיווערַָאבוא .ווָאקַאמיִרפ ןוא ןַאמעדייא
 יוו רעטעפש טינ ווָאקרַאכ ןעמענ לָאז'מ זַא ,יימרַא רעטיור רעד לעפַאב םעד
 .ןרָאוועג טריפעגכרוד ךעלטקניפ זיא לעפַאב רעד ןוא ,רעבמעצעד ןטפלע םעד

 -רַאכ ןוא טכַאמעג ןּבָאה סעדנַאּב סניקינעד פָאוו ,"םָארגָאפ ןליטש,, םעד ןגעוו )*

 סָאוו ,"תוערפו תוימשיטנַא, סנַאמטהש .י ןיא ןטייהלצנייא ךס ַא ןעמ םטניפעג ,ווָאק

 ,"חבטה תליגמ, סלַאטנעוָאר .ד .א ןיא ;"תומושר, דנַאב ןמ-8 ןיא טקורדעג זיא
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 ווֶאקרַאכ

 םעד ןופ עטכישעג, רעשיסור סעשטיווָאניבָאר .ס ןיא ןבעגעגנָא טרעוו יוזא

 ןבעגעגסיורַא טָאה גַאלרַאפ-סגנוריגער רעד סָאוו ,(136 ןוא 135 .זז) "גירק-רעגריב

 טנָאמרעד סאד טרעוו ןלַאווק ערעדנַא ןיא ךיזא .1935 רָאי םניא עווקסָאמ ןיא

 .טקַאפ רעכעלטכישעג ַא יוו

 ,שטיווערַאבוא -- ןרידנַאמָאק עשיטעווָאס יירד עלַא יד ןענייז 1937 ןיא ןוא

 -וט טימ םענייאניא טָאה'מ סָאוו ,יד ןשיווצ ןעוועג -- ווָאקַאמירפ ןוא ןַאמעדייא
 ...ןסֶאשעג ןוא טיוט םוצ טפשמרַאפ ,ןיקסוועועטַאכ

 ...'דנאלרעטַאפ סָאד ןטַאררַאפ, ןבָאה ייז זַא ,ןסייהעג טָאה'ס

 דנָאמָאק-טפיוה רעד ןעוועג טיוט ןרָאפ טייצ רעצרוק ַא זיב זיא ווֶאקַאמירפ

 טמא םעד ןבעגעג ןוא ,ויאקרַאכ ןופ טנגעג ןשירעטילימ ןצנַאג םעד ןופ ריד

 ןעניוועג ןטימ ןדנוברַאפ גנע יוזַא ןעוועג זיא ןעמַָאנ ןייז לייוו ,םיא ןעמ טָאה

 ...טכַאמ-ןטעווַאס רעד ראפ קירוצ טָאטש יד

 ןופ ןבעל סָאד שיטַאמַארד ןכַאמ וצ יוו ןגעוו עריא ךיז טָאה עטכישעג יד

 ...עיצולַאווער א ןיא ךיז ןקילייטַאב סָאוו ,ןדלעה יד

% 
% % 

 ןופ -- עניִארקוא ןופ טָאטש-פטפיוה יד ןעוועג ווֶאקרַאכ זיא רֶאי ןצפופ

 ןוא ןסקַאוועגסיוא קרַאטש טָאטש יד זיא טייצ רעד ןיא ןוא -- 1934 זיב 9
 ,רעווקס רעסיורג רעד זיא טרָאד רעצעלפ עטסנעש יד ןשיווצ ןוא .ןרָאוועג רענעש

 ןופ טפיוה םענעזעוועג םעד ,יקסנישזרעשזד סקילעפ ןופ ןעמַאנ םעד טגַארט סָאוו

 ןעניפעג'ס ואוו ,זיוה-ןטעווַאס סָאד טייטש טרָאד ןופ טייוו טינ ..."אקעשט, רעד
 עסיורג יד ךיוא טייטש טרַאד ןוא ,סעירַאלעצנַאק-סגנוריגער עטסקיטכיוו יד ךיז

 -סגנוריגער עקיטכיוו פא ךיז ןלעטש'ס ואוו ,לעטַָאה רעד ,"ַאציניטסָאג איִאנסַארק,

 ןעוו ןענַאטשעגנייא טרַאד ןיב ךיא ךיוא .טסעג עשידנעלסיוא ךיוא ןוא טייל

 .דנַאלסור-טעווַאס רעביא עזייר ןיימ ףיוא טלעטשעגּפָא ווָאקרַאכ ןיא ךיז בָאה ךיא

 ןעוועג זיא יז סָאוו ןרָאי יד ןיא ןסקַאוועגסיוא זיא ווָאקרַאכ טייוו יוו ףיוא
 1920 ראי םניא סָאוו םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,עניַארקוא ןופ טָאטש"טפיוה יד

 טנזיוט קיסיירד ןוא טרעדנוה ייווצ ןופ ןענַאטשַאב טרָאד גנורעקלעפַאב יד זיא

 טרעדנוה סקעז רעביא זיב טכיירגרעד ןיוש יז טָאה 1933 רָאי םניא ןוא ,תושפנ

 טנעצַארפ ןצעביז יוו רעקינייוו טינ ןעוועג ןענייז ייז ןופ ןוא ,תושפנ טנזיוט
 ,ןדיי

 רעמ טיג ןופ ןענַאטשַאב לֶאמָא זיא סָאוו הליהק רעשידיי רעניילק ַא ןופ
 עשידיי עסיורג א ןסקַאוועגסיוא זיא תושפנ קיצנַאווצ ןוא ןיינ ןוא טרעדנוה יוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעד ןיא רעבָא ,רעסערג ךַאנ ןרָאוועג ןעוועג יאדווַא טלָאוו סָאוו ,גנורעקלעפַאב

 -גָאּפ עשטייד סרעלטיה ייב .וצרעד ףוס א ןעמוקעג זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ,סעקישטשמַָארגָאפ עשיניִארקוא ןוא עשיסור יד ייב יוו טקנופ ,סעקישטשמַאר
 עטנפָאוואב יד ,ייז ןעוו תונברק עטשרע יד ןעוועג ווָאקרַאכ ןיא ןדיי יד ןענייז

 .ןעמוקעגניירַא טָאטש ןיא ןענייז ,םיחצור

 ...זענייוואב עטיוט יד לֶאז'ס רעוו ןעוועג טינ זליפַא טרַאד זיא סע ןוא
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 גושטנעמערק

 ןשיווצ יוו טקנופ ,טעטש ןשיווצ זַא ,ןגָאז טנעקעג טלַָאוו'מ זע

 -סיוא ןוא שיטקַארפ רעייז ץלַא ןיא ןענייז סָאוו ,עכלעזַא ןארַאפ ןענייז ,ןשטנעמ

 -כעלקריוו יד יוו רעמ םולח םעד ביל ןבָאה סַאוו ,עכלעזַא ךיוא ןוא טנכערעג

 ,עינרעבוג רעוואטלַָאפ ןיא טגיל סָאוו ,גועטנעמערק טָאטש יד ןעמ טלֶאוו ,טייק

 -שיטקַארפ אזַא ךַאנ לייוו ,עטשרע יד ןופ ייר רעד ןיא ןלעטשקעווַא טפרַאדעג

 .ועניפעג וצ רעווש עניִארקוא ןיא זיא טָאטש עטנכערעגסיוא

 יד ךיז טָאה -- 1571 ןיא -- קירוצ רֶאי טרעדנוה ריפ עּפַאנק טימ ךַאנ

 ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןוא ,רפעינד ןופ גערב ןקניל םייב טלעטשעגקעווַא טָאטש

 רֶאי םניא ןוא .רעטנעצ-סלדנַאה רעקיטכיוו א ןרָאוועג יז זיא טייצ רעצרוק

 םענעי ןיא טעטש עטסכייר יד ןשיווצ טנכעררַאפ ןעוועג ןיוש יז זיא 5
 .טנגעג

 עקַאט לדנַאה ןייק גושטנעמערק ןיא ןעמ טָאה רעגייטש ןטיירב רָאג א ףיוא
 סָאוו ,ןכַאז עכלעזַא טימ זייילב סיורג טלדנַאהעג ןעמ טָאה טרַאד .טריפעג טינ

 טימ ,ץייוו טימ ,ץלַאמש טימ ,ץלֶאז טימ -- ןייגַאב וצ ךיז רעווש זיא ייז ןַא

 ןוא ,ץליהעג טימ ,ַעווַאלֶַאּפ טימ ,ייה טימ ,עקשטער טימ ,רעבָאה טימ ,ןרַאק

 ןעוועג קידנעטש ךיוא זיא ףיורעד לייוו ,ןפנָארב טימ ןוא עקרַָאכַאמ טימ ךיוא

 .ןענידראפ ךס א טנעקעג םעד ןיא טָאה'מ ןוא עגַארפכָאנ עסיורג ַא

 -יורג רעד ענירעטַאקעי ןופ ןטייצ יד ןיא ,1789 רֶאי ןזיב 1765 רָאי םנופ

 סָאוו .טנגעג ןצנַאג םעד ןופ טָאטש-טפיוה יד ןעוועג גושטנעמערק זיא ,רעס

 טינ טרַאד ןבָאה ןדיי ןוא ,(דנַאלסורזיינ) *ַאיסָארָאווָאנ, ןפורעג טלַאמעד טָאה'מ

 ענירעסייק יד רעדייא רֶאי ייווצ ,1794 ןיא טשרע .ןעניואוו וצ טכער ןייק טַאהעג

 ןזָאלוצניירַא טינ זיא סע שיטקַארפ טינ יוו ןעזעגנייא יז טָאה ,ןברָאטשעג זיא

 -רַאּפ םעד לֶאז'מ זַא ,לעפַאב ַא ןבעגעגסיורַא טָאה יז ;טנגעג םענעי ןיא ןדיי ןייק

 .גושטנעמערק ןיא ןצעזַאב ןביוהעגנָא ךיז ןדיי ןבָאה ןַאד ןוא ,ןפַאשפָא טָאב

 ןעק סָאד ןוא ,טינ ןגעווטסעדנופ ךיז ייז ןבָאה קרַאטש ןיהַא טגַאיעג רעבַא

 זיא טֶאברַאפ רעד יוו םעדכָאנ רָאי ןביז ,1801 ראי ןיא סָאוו ,םעד ןופ ןעז ןעמ

 רעמ טיג ןעוועג דזעיוא רעגושטנעמערק ןצנַאג םניא ןענייז ,ןרָאוועג טפַאשעגפַא

 "יירד ןוא ייווצ זיולב ןענייז ייז ןופ ןוא ,ןדיי קיצפופ ןוא ריפ ןוא טרעדנוה ריפ יוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 יילרענעדיישרַאפ טימ ןבעגעגפָא ךיז ןבָאה עקירעביא יד ןוא םירחוס ןעוועג קיס

 .יירעמערק טימ ךיוא ןוא תוכאלמ

 וליפַא ןוא ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ,רעבָא רעטעפש

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד זיא ,ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ ךיוא
 זיוש ןבָאה 1847 רַאי םניא ןוא .רעסערג ןוא רעסערג ץלא ןרַאוועג גושטנעמערק

 רעייז ןרָאוועג זיא רעסערג ךַאנ ןוא .ןדיי טנזיוט ריפ עפַאנק טניואוועג טרַאד

 ןעיובפיוא ןפלָאהעג ןבָאה ןדיי ;ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא לֶאצ
 -סלדנַאה עטיירב ראפ ןטייקכעלגעמ ךס א ןעוועג ןענייז סע ואוו ,טָאטש יד

 רפעינד ןטימ ןעמוקוצ ןעק ןעמ ןיחואוו .טעטש עסיורג ערעדנַא טימ ןעגנואיצַאב

 ןעוועג זיא רעטייווצ רעד יִאלֶאקינ ןעוו ,1897 רֶאי םניא ןוא .ןֶאב ןטימ ךיוא ןוא

 -עקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד ןיוש זיא ,דנַאלסור רעביא רעשרעה רעד

 סָאד ןוא ןדיי טנזיוט קיסיירד עּפַאנק ןופ ןענַאטשַאב גושטנעמערק ןיא גנור

 .טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ טפלעה א טעמכ ןעוועג זיא

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד סָאוו ,םעד ןיא קלח ןשפיה א

 -עג ךיוא טָאה ,רעסערג ןוא רעסערג ץלָא ןרָאוועג לֶאמָא סָאוו זיא גושטנעמערק

 יד ןביירט ןייא ןיא ןטלַאהעג טנגעג םענעי ןיא טָאה'מ סָאוו ,טקַאפ רעד טַאה

 טינ הרירב רעדנַא ןייק ןבָאה ענעבירטעגסיורַא יד ;רעפרעד יד ןופ ןדיי

 ןעוו וליפַא ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןצעזַאב טזומעג ךיז ןבָאה ייז ןוא טַאהעג

 ןרַאי ןבָאה סַָאוו ,ןדיי ;טָאהעג טינ קשח ןסיורג קירעביא ןייק וצרעד ןבָאה ייז

 ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאוו ןוא רעפרעד יד ןיא טניואוועג ןרָאי ןוא

 -שאר טשטנעב'מ ןעוו ,תבש א ףיוא ךיוא לֶאמָא רעדָא ,בוט-םוי א ףיוא זיולב

 -נעמערק ןיא םיבשות ןרעוו טזומעג ןליוו םענעגייא רעייז ןגעק ןבָאה ,שדוח

 זיא לֶאמ עלַא טינ ןוא ;תוסנרפ עשיטַאטש יד זצ ןעניואוועגוצ ךיז ןוא גושט

 לֶאצ יד ןרָאוועג טרָאד זיא'ס רעסערג סָאוו רעבָא .גנירג ןעמוקעגנָא ייז סָאד

 שידיי קיטסייג א טרָאד ךיז טַאה רעמ ץלַא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ

 עשידיי ואוו ,תורות-דומלת טיובעגסיוא טרַאד טָאה'מ ןוא ,טלקיווטנַא ןבעל

 רעד ןיא ןוא ,טיובעגסיוא ןעמ טַאה הבישי א ךיוא .טנרעלעג ןבָאה רעדניק

 ,טיילעגנוי עשידיי עכלעזַא ךס א ןעוועג טָאטש ןיא ןענייז'ס סָאוו טייצ רעבלעז

 .ךיוא ןענייז ,סעיזַאנמיג יד ןיא ךיוא ןוא סעלַאקש יד ןיא טנרעלעג ךיז ןבָאה סָאוו

 עמערַא יד ןוא .הבישי רעד ןיא טנרעלעג קיסיילפ ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ןעוועג

 ,הסנרפ רעד ןיא עמַאמדעטַאט ןפלָאהעגסיורַא ךיוא .קידנענרעל ,ןבָאה רעדניק

 .תילכת א ןעזעג ךיוא םעד ןיא טָאה'מ ןוא תחנ טַאהעג ןעמ טָאה םעד ןופ ןוא

 ןבָאה סָאוו ,םירחוס עשידיי עכייר ךס א ןעוועג גושטנעמערק ןיא ןענייז'ס

 ףיזא ןכַאז עכלעזַא טימ ץלֶא -- לדנַאה א טריפעג רעגייטש ןטיירב א ףיוא

 יד טימ םענייאניא .עגַארפכָאנ עסיורג א ןארַאפ ךעלנייוועג זיא'ס עכלעוו
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 גושטנעמערק

 רעד ןופ עיצידַארט-סלדנַאה יד ןגיוצעג רעטייוו ייז ןבָאה םירחוס עכעלטסירק

 ןוא .םעד ןיא טנכערעגסיוא ןוא שיטקַארפ ןעוועג קידנעטש זיא סָאוו ,טָאטש

 וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה ייז ןוא ךיוה ןגייטש ןפלַאהעג ייז טָאה סָאד

 ןופ ךיוא ןוא דנַאל ןופ ןטעטיסרעווינוא עטסעב יד ןיא רעדניק ערעייז ןקיש

 -ערק ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט רעטטערג רעד רעבַא .דנַאלסיזא

 ןופ ןגָאלשעגסיוא. ךיז ןבָאה סָאוו .טיילעמערַא ןופ ןענַאטשַאב זיא גושטנעמ

 ןענייז ייז ןשיווצ ןוא ,ןטייל וצ ןעמוקנָא ןפרַאד טינ ןוא הסנרפ ןבָאה וצ *תוחוכ יד

 ,יירעדיינש ןעוועג זיא הכאלמ עטסטיירפשרַאפ יד ןוא ,תוכאלמ-ילעב ךס ַא ןעוועג

 ,רעדיילק עטיינעגפיוא-קיטרַאפ ךס א טפיוקרַאפ ןעמ טָאה גושטנעמערק ןיא לייוו

 .טייקטנכערעגסיוא ןוא טייקשיטקַארפ ןעוועג ךיוא זיא םעד ןיא ןוא

 רֶאנ .הכאלמ ןייק טימ טמעשעג טינ גושטנעמערק ןיא ךיז ןעמ טָאה ללכב

 ,םיתב-ילעב ענייפ רָאג וליפַא .טימרעד ןעמונעגרעביא ךיז טָאה'מ ,טרעקרַאּפ
 ,ןשטנעמ עשיטקַארפ ןעוועג ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןענייז סָאוו ,םידמול ןדיי

 זענרעלסיוא ךיז ןלאאז רעדניק ערעייז זַא ,ךַאז עטוג ַא זיא'ס זַא ןטלַאהעג ןבָאה

 טייטש'ס סָאוו ,רַאפרעד אקווד טיג ייז ןענייז קנַאדעג םעד וצ ןעמוקעג ןוא .הכאלמ ַא

 ןבָאה טנייפ ןוא הכאלמ יד ןבָאה ביל ףרַאד'מ זַא ,(.י ,'א תובא) ארמג רעד ןיא

 -ערק ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סָאוו ,םָארגָאּפ ןכָאנ סָאוו רַאפרעד רָאנ ,תונבר סָאד

 רעד יִאלֶאקינ ןעוו ,1905 רָאי םנופ געט-רעבַָאטקַָא עכעלקערש יד ןיא גושטנעמ
 ,קירוצ טפַאכעג דלַאב יז ןוא ,ענייז "עיצוטיטסנָאק, יד ןבעגעג טָאה רעטייווצ

 גנורעדנָאווסיוא עסיורג ַא ןביוהעגנָא ןדיי רעגושטנעמערק יד ןשיווצ ךיז טָאה

 זיא דנַאל ןעיירפ םעד ןיא זַא .ןבירשעג ןעמ טָאה טרַאד ןופ ןוא ,עקירעמַא ןייק

 זומ ,טנַאה רעד ןיא הכאלמ ןייק טינ טרָאד טָאה'ס רעוו זַא ןוא ;הכרב ַא הכאלמ א

 ןענייז'ס יוו יוזַא ןוא .סעפע וצ ךיז טגָאלשרעד רע זיב ןגָאלּפ גנַאל ,ךעבענ ,ךיז
 -ספיש ףיוא טקוקעגסיורַא ןבָאה סָאוו ,ןדיי ךס ַא ןעוועג גושטנעמערק ןיא ןַאד

 ןייק ןרָאפוצקעווַא טייקכעלגעמ רעד ןגעוו טמיזרטעג טַאלג רעדָא ,סעטרַאק

 רעבירעד זיא ,רעדניק יד טימ בייוו יד ןיהַא ןעמענרעבירַא ךַאנרעד ןוא עקירעמַא

 טעוו סָאוו ,הכאלמ א ןענעק ןלעוו קרַאטש לֶאז ןעמ זַא ,ךעלריטַאנ ץנָאג ןעוועג

 .דנַאל םעיינ םעד ןיא ןעמוק ץונוצ טוג רעייז

 ןעמָארגָאּפ יד ךֶַאנ עקירעמַא ןייק גנורעדנַאווסיוא יד טָאה ןיימעגלַא ןיא
 ןיא ךיוא ןוא ןשימָאנָאקע םעד ןיא עלָאר עסיורג א רעייז טליפשעג 1905 ןופ
 ןיא טָאה סָאד .דנַאלסור ןיא ןבעל ןשידיי םנופ ךורברעביא ןקיטסייג םעד
 ןיא .טרַאד ןבעל עשידיי סָאד ןריזירַאטעלַארפ רעמ ןפלָאהעג ןיז ןסיוועג א
 יד טימ ךיז קידנגַארטמורַא ,ןַאד ןעמ טָאה ךעלטעטש עשידיי-שיניִארקוא ךס א
 ןיא טרָאד סָאוו םעד ןגעוו טדערעג ,עקירעמַא ןופ ןעמוקַאב טָאה'מ סָאוו ,ווירב
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,טלייצרעד טָאה רענייא טינ ןוא ."הכולמ א -- הכאלמ א, זיא ,דנַאל ןעיירפ םעד

 ."רעטסימ ַא טרָאד טרעוו רעטסיש. ַָא זַא ,םיא ןעמ טביירש עקירעמַא ןופ זַא

 .טעטש ערעדנַא ןופ םָאנסיוא ןייק ןעוועג טינ םעד ןיא זיא גושטנעמערק

 1905 ןופ ןעמַָארגָאּפ יד ךאנ עקירעמַא ןייק גנורעדנַאווסיוא יד טָאה טרַאד ךיוא

 ַא ןעמונעגנָא טָאה ןוא ,ןבעל עשידיי סָאד ןריזירַאטעלַארפ רעמ ןפלָאהעג ךס ַא

 -ערק ןבעגעגניירַא םעד ןיא טָאה'מ .טעטש ערעדנַא ןיא יוו עמרָאפ ערעטיירב

 ,תוכאלמ-ילעב יד ןופ ךס א זא ,ןגָאז ןעק ןעמ ןוא .טייקשיטקַארפ רעגושטנעמ

 רעייז ןופ טמַאטשעג ןבָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג גושטנעמערק ןופ ןענייז סָאוו

 ,טמיורטעג לֶאמָא טָאה ייז ןופ רענייא טינ ןוא ,דַארג ןשיתיבה-לעב םענייפ א

 רֶאנ טינ ןייז טעוו סָאוו .סניוזַא סעפע וצ ןגָאלשרעד ןבעל ןיא ךיז טעוו רע זא

 טינ לֶאמנייק זיא ןיילַא םיא רַאפ שטָאכ ,סַאד יוו רעמ סעפע ךַאנ רַאנ ,תילכת

 ...ןקירדסיוא ךיז לֶאז *רעמ סעפע ךאנ, רעד סָאוו ןיא רֶאלק ןצנַאגניא ןעוועג

% 
%% 

 -ערק ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד זיא 1919 רֶאי ןיא

 ןוא טרעדנוה סקעז טימ טנזיוט קיסיירד ןוא ייווצ ןופ ןענַאטשַאב ןיוש גושטנעמ

 רעניימעגלַא רעד ןופ טפלעה א ןעוועג ןאד זיא סָאד ןוא ,תוועפנ קיצעביז ןוא ריפ

 -עלק יד ןופ ענעפַאלעגנָא ךס א ןעוועג ךיוא ןענייז סע .טַאטש ןיא גנורעקלעפַאב

 רעד טרעקַאלפעג ןַאד טָאה דנָאל ןיא לייוו ,םורָא ןוא םורָא סָאוו ,טעטש ערענ

 רעוו ;םוטעמוא גנוטסיווראפ ןוא ןברוח טכַארבעג טָאה סָאוו ,גירק"רעגריב

 ואוו. ןוא ןפיול טזָאלעג רַאנ טָאה'מ ןיהואוו ןפָאלעג זיא ,טנעקעג רָאנ טַאה'ס

 ,דנָאל ןסיזרג םעד ןופ טָאטש ןייא ןייק ןיא .געוו ַא יירפ ןעוועג ץעגרע רָאנ זיא'ס

 רעטנוא ןסיוו טנעקעג טינ ןעמ טַאה ,דרע רעד ןופ לטסקעז ַא טמענרַאפ סָאוו

 -עדרַא ןַא רַאפ סָאוו ןוא ןרישרַאמניירַא ןגרַָאמ טעוו יימרָא ןַא ןָאפ א ראפ סָאוו

 ...ןטלאה ךיז טעוו גנונעדרַא יד גנַאל יוו ןוא ןריפנייא טעוו *טכַאמ, עיינ יד גנונ

 ןבָאה רַאפרעד ןוא ,ןסיוו טנעקעג טינ סָאד ןעמ טָאה גושטנעמערק ןיא ךיוא

 רעוו ןוא "ערעזדנוא, ןופ זיא'ס רעוו טסואוועג טינ טָאה'מ ;ןקַָארשעג עלַא ךיז

 ,ןדיי יד ןקַָארשעג ךיז ןבָאה  ערעדנַא עלַא יוו רעמ ןוא .יערעייז, ןופ זיא'ס

 -נייִרָא טינ טָאטש ןיא לֶאז סע יימרָא ןַא ראפ סָאוו זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז לייוו

 ראפ סטוג ןייק -- סניקינעד רעדַא ,סערוילטעפ ןייז טעוו סָאד יצ ,ןרישרַאמ

 ןדיי יד זַא ,לובלב ןבלעז םעד ןטיירפשרַאפ עלַא לייוו ,ןעגנערב טינ יז טעוו ןדיי

 .ןטסינומָאק ןענייז ןדיי עלַא זַא ןוא ,ץלֶא ןיא קידלוש ןענייז

 -ַאווער רעד ןופ ןדיי יד ןבָאה טייצ עטשרע יד זַא ,ןעוועג זיא תמא רעד

 ןבָאה ריא רַאפ טלָאצַאב ןוא ,ערעדנַא עלַא יוו רעקינייוו ןגַארקעגסיורַא עיצול
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 גושטנעמערק

 סָאוו .עכלעזַא וליפַא ןבעגעגוצ רעטעפש ןבָאה סאד .ערעדנַא עלַא יוו רעמ ייֶז

 -ַאקְע םעד ןופ טנעמַאדנופ רעצנַאג רעד .סעקיוועשלַאב יד טימ ןטלַאהעג ןבָאה

 זיא עדייבעג עצנַאג יד ןוא ,ןרָאוועג ןבָארגעגרעטנוא זיא ןבעל ןשידיי ןשימַָאנ

 ךס א טסָאקעג טָאה'ס ןוא ןרָאי ןוא ןרָאי ןרעיודעג טפרַאדעג טָאה'ס .ןלַאפעג

 -פיוא זיא'ס ןוא טנעמַאדנופ רעיינ א ןרָאוועג טגיילעגקעווַא זיא'ס זיב סנבעל

 -- ןעוועג טינ זיא רע קיטיונ יוו -- סעצַארפ רעד .ןבעל יינ ַא ןרָאוועג טיובעג

 ןוא רוד ןצנַאג ַא טכַארבעגמוא טָאה רע ןוא ,רעכעלנייפ ַא רעייז ןעוועג ךאד זיא

 -ער רעלַאיצֶאס רעד ראפ ןבָאה דנַאלסור ןיא ןדיי יד .רוד ןייא יוו רעמ רשפא

 ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא לייוו ,ערעדנַא עלַא יוו רערעייט טלֶאצֶאב עיצולַאוו

 ןופ טעטירָאיַאמ עסיורג ַא זַא ,וצרעד ןעגנואווצעג ןעוועג ייז ןענייז ןראצ יד

 ןיא טשיוועגפָא ןצנַאגניא טרעוו סָאוו ,דנאטש םעד ןלעטשרַאפ ךיז טימ לֶאז ייז

 עלַא יד ןיא טעמכ ןעוועג זיא יוזַא .עיצולָאווער רַעלַאיצֶאס ַא ןופ ןטייצ יד

 זיא יוזַא ןוא ,ןעניואוו וצ טכער יד טַאהעג דנַאלסור ןיא ןבָאה ןדיי ואוו ,טעטש

 .גושטנעמערק ןיא ןעוועג ךיוא

 ןטייצ עלַא ןיא יוו טקנופ -- טייצ רענעי ןיא ןדיי יד ןופ םיאנוש יד רעבָא

 -עירשעגסיוא םעד טימ טנכערעג טינ ןצנַאגניא ךיז ןבָאה -- תורוד עלַא ןיא ןוא

 -נילב וליפָא ןוא ןפַאטנָא טנעקעג טנעה יד טימ שממ טָאה ןעמ סָאוו ,תמא םענ

 ,ןעמוקעגניירַא רֶאנ ןענייז ןעיימרַא ערעייז ןיהואוו ןוא .ןעז טנעקעג טייהרעד

 ןבלעז םעד ץלֶא ייז ןבָאה .טרישרַאמעגניירַא רֶאנ ןבָאה ייז טָאטש א רַאּפ סַאוו ןיא

 טָאהעג גנוזָאל

 י!דנַאלסור עוועטַאר -- ןוא ןדיי יד גַאלש --

 ןיא ןדיי וצ האנש רעמ ןזיוועגסיורַא טָאה'ס רעוו ןגָאז וצ רעווש זיא'ס

 ןשיניארקוא םעד ןופ סעדנַאב יד -- דנַאלסור ןיא גירק-רעגריב םנופ ןטייצ יד

 תונחמ יד רַעדֶא ,"סעקטַאב, ןוא ןענַאמַאטַא ערעדנַא יד ןופ ןוא ערוילטעפ ןאמַאטַא

 טולב שידיי גונעג עניִארקוא ןיא ןבָאה עדייב .ןיקינעד לַארענעג ןשיסור םעד ןופ

 -ערג א ןוא ןזיוועגסיורַא החיצר רעמ ןבָאה ןקַאזָאק סניקינעד רעבַָא .ןסָאגרַאּפ

 ןיא רעסערג ןעוועג ןענייז ייז סָאוו םעד רעסיוא לייוו ,טכַאמעג ןברוח ןרעס
 .טייוו ןופ ןעמוק סָאוו עדמערפ יוו ןסירעגניירַא עניַארקוא ןייק ךיז ייז ןבָאה ,לָאצ

 ייז .ענעגייא ןייק ןופ גנואיצַאב יד טַאהעג טינ ללכב עניִארקוא וצ ןבָאה ייז

 יוו ,גנוטכַאראפ טימ טקוקעג טרַאד גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ףיוא ןבָאה
 ןעוועג ןאד זיא רעגרע ךַאנ .ןסור-סיורג יד ןופ רעגייטש רעד ךעלנייוועג זיא'ס

 ןיא ןעוועג ןענייז ייז סָאוו טייצ עצנַאג יד ןוא .טרָאד ןדיי וצ גנואיצאב רעייז

 .םִָארגָאּפ ןסיורג ןוא ןגנַאל ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא עניִארקוא

 ןופ לרוג ןפיוא ןלַאפעגסיוא זיא םָארגָאּפ םענעי ןופ לייט רעשפיה א ןוא

 המוהמ רעסיורג רעד ןיא ןענייז סָאוו ,יד ףיוא ךיוא ןוא גושטנעמערק ןיא ןדיי יד

 :.ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא ןופ ןיהַא ןפָאלעגפיזנוצ ךיז
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןופ ןקַאזָאק יד ןעוו ,ןעויעג סָאד זיא 1919 רֶאי םנופ ילוי טַאנָאמ ןיא

 רֶאנ ןענייז ייז יוו ןוא .ןעמוקעגניירַא גושטנעמערק ןייק ןענייז ןיקינעד לֶארַענעג

 טָאה'מ ןעוו ןוא .ןדיי ןענעגרה ןוא ןעוועבַאר ןביוהעגנָא ךיילג ייז ןבָאה ,ןיירַא

 ןיא םקונ ךיז ןענייז ייז סָאוורַאפ ,סָאד ןעוט ייז סָאווראפ טגערפעג לֶאמ ןייא ייז

 ןעמ ןכלעוו ןיא ,רעפטנע ןַא ןבעגעג ףיורעד ייז ןבָאה ,ןשטנעמ עקידלושמוא

 ךיז ןבָאה ייז יוו עכלעזַא ְךַאנ ןזא ייז סָאוורַאפ גנורעלקרעד יד ןעניפעג ןעק

 -ןטעווָאס רעד ןגעק ןפמעק, וצ יימרַא סניקינעד ןֶא ןסָאלשעגנָא *קיליוויירפ,

 ."טכַאמ

 ןעמוקעג רימ ןענייז -- ,טגַָאזעג ייז ןבָאה -- ,ריא טניימ ,ןעד סָאוו בילוצ,

 אד ןלָאז רימ זַא ,םעד בילוצ טינ ביוא ,סעפעטס רענַאבוק יד ןופ שזַא רַעהַא

 *...ו?ןדיי ןטכעש ןוא ןעוועבַאר ןענעק

 רעדניק ,טייל עטעדליבעג ,ןרעציפָא ךיוא רָאנ ,ןקַאזָאק עטושפ רַאנ טינ

 טעגרהעג ןוא טעוועבַארעג גושטנעמערק ןיא ןבָאה ,ןטַארקַָאטסירַא עשיסור ןופ

 סָאוו םעד ןופ תחנ טפעשעג ,האנה רעדליוו טימ סָאד ייז ןבָאה ןַאטעג ןוא ,ןדיי

 טינ רָאג זיא'ס ןוא ,טנעה ערעייז ןיא ךיז ןעלפַאצ ןשטנעמ ענעפלָאהַאבמוא יד

 זיא'ס ןוא ,ןזיוועגסיורַא ןבָאה ייז סָאוו ,תוחיצר יד וצ רועיש ןייק ןעוועג

 ןענייז ייז עכלעוו ףיוא ,תואצמה עשיטסידַאס יד וצ ץענערג ןייק ןעוועג טינ רָאג

 עכעלקילגמוא יד וצ םירוסי רעמ ךַאנ ןוא ןייפ רעמ ךֶאנ ןפאשרַאפ וצ ןלַאפעג

 .ןצישֶאב טנעקעג טינ ךיז ןבָאה סָאוו ,.ןשטנעמ

 ךיז ןבָאה ,יקסרַאדָאלַאוו זעמַאנ ןטימ ,ןדיי א ןופ זיזה םייב רעלעק ַא ןיא
 רענייא ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ןוא ,ןעיורפ ןוא רענעמ טרעדנוה ריפ ןטלַאהַאב
 ןצנַאגניא טינ זיא ,ןטלַאתַאב ךיוא ךיז טָאה טסירק רעד סָאוורַאפ .טסירק ַא
 טָאה רע ןעוו ןוא .ןקַארשעגרעביא ןעוועג טַאלג זיא רע זַא ,ןייז ןעק'ס .רָאלק
 זַא ,ןייז ךיוא ןעק'ס ןוא .ןטלַאהַאב ךיוא ךיז רע טַאח ,ךיז טלַאהַאב'מ זַא ,ןעזעג
 -ַפָא טנעקעג טינ ייז ןופ ךיז טָאה רע ןוא ,ןדיי ןופ דניירפ רעטוג ַא ןעוועג זיא רע
 -ניִיִרַא ןענייז ןקַאזַאק יד ןעוו רעבָא .טיוט ןרַאפ קערש ןופ העש רעד ןיא ןלייט
 ,ןענופעגסיוא ןבָאה ייז ןעוו טעפעשטעג טינ םיא ייז ןבָאה ,רעלעק ןיא ןעמוקעג
 יד יוו ןפרַָאוועגפיורַא ךיז ייז ןבָאה רַעבָא ןדיי יד ףיוא .טסירק ַא זיא רע זַא
 יד וליפָא .ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ,ךיז ייב טַאהעג רַאנ טָאה ןעמ סָאוו ץלַא .עדליוו
 יד ייז ןבָאה ןעיורפ יד ייב ;ןסירעגפָארַא ייז ןבָאה סיפ יד ןופ לוויטש ןוא ךיש
 עגנוי א ,ןעיורפ יד ןופ ענייא ןעוו ןוא ,טפעלשעגפַארַא רעגניפ יד ןופ ךעלגניר
 ןייק טינ טגַארט יז זַא ,ןזיוועג טָאה ,ןָאזנַאמ רתסא ןעמַאנ ןטימ עקטנעדוטס
 םענרעדעל םעד טנפעעג ןקַאזָאק יד ןופ רענייא טָאה ,רעגניפ יד ףיוא ךעלגניר
 ריא ןענופעג טרַאד טָאה רע ןעוו ןוא ,טַאהעג ךיז טימ טָאה יז סָאוו ,רעטסייט
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 גושטנעמערק

 ,רעילַאוואק רעטנַאלַאג השעמ ,ךעלפעה רע טָאה ,טעטיזרעווינוא ןופ םָאלפיד
 :גָאז א ןבעגעג

 ךיוא בָאה ךיא זַא ,זיא תמא רעד רעבָא ,ןביולג טינ יאדווַא סָאד טעוו ריא --

 ...טעטיזרעווינוא ןַא טקידנעעג

 ריא ןיא .טרעהרעד סָאד טָאה יז ןעוו טשַאררעביא ןעוועג זיא לדיימ סָאד
 זענעקַאב וצ ךיז םענעגנָא ריא זיא'ס זַא ,טרעפטנעעג יז טָאה טייקטלמוטעצ
 דָאש א זיא'ס זַא ,גנוקרעמַאב יד טכַאמעג רע טָאה ףיורעד ןוא "עגעלָאק, א טימ

 ןוא ,ןדנעטשמוא עכלעזַא ןיא דָארג ןרָאוועג ןסָאלשעג זיא טפַאשטנַאקַאב יד סָאוו
 ןופ ךעלרעגייז ןוא רעגניפ יד ןופ ךעלעגניר טפעלשעג רעטייוו רע טָאה םעדכָאנ

 ...סיפ יד ןזפ לוויטש ןוא סענעשעק יד

 ,גושטנעמערק ןופ עקטנעדוטס עשידיי יד ,טסואוועג טינ ןַאד ךֶאנ טָאה יז

 זעמַאטש סָאוו ,עכלַעזַא ךיז ןעניפעג יימרָא סניקינעד ןופ ןרעציפַא יד ןשיווצ זא

 טפָא ןזייוו סָאוו ,ןענָארַאב ןוא ןפַארג ןופ ךעלדניז -- סוחי ןסיורג רָאג ןופ

 סָאוו טימרעד *ןרעינַאמ ענעפילשעג, ערעייז ןוא *רוטלוק, עכיוה רעייז סיורא

 ...שיזיוצנַארפ ייז ןדער ךיז ןשיווצ

 ןטקַאפ יד טלמַאזעג טָאה'מ ןעוו .רעטעפש טשרע ןענופעגסיוא ןעמ טָאה סָאד
 -עד סָאוו ,םיעותעת-םישעמ יד ןופ ןטייהלצנייא יד טימ טנַאקַאב רעמ ךיז ןוא

 טקיטלעוועג ןבָאה ייז סָאוָי ,םישדח עכעלטע יד ןיא ןעגנַאגַאב ןענייז טייל סניקינ

 עכעלטע ןבָאה רימָאטישז ןיא יוו טלייצרעד רענייא טָאה ןַאד .עניִארקוא ןיא
 -כָאנ ןוא ,ןדיי ריפ טעגרהרעד בוטש ןייא ןיא טייל עטנפָאוואב סניקינעד ןופ
 ךיז ןשיווצ ייז ןבָאה ,ןכַאז עטעוועבַארעגנָא יד טימ ךיז ןלייטעצ םייב ,םעד

 -רעד טָאה רערעדנַא ןא ןוא .שיזיוצנַארפ רֶאנ ,שיסור ןייק טדערעג טינ ןיוש

 ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה טייל סניקינעד ןופ עכעלטע ןעוו ,וועיק ןיא יוו טלייצ
 -ַאפִעג ןוא עילימַאפ רעשידיי רעטנעגילעטניא ןוא רעכייר א ןופ גנוניואוו רעד

 ףיוא ןָאטעג גָאז א סעפע טָאה עטתיבה-לעב יד ןוא ,טלעג ןבעג ייז לֶאז'מ טרעד

 טשימעגניירַא ךיז םיחצור יד ןבָאה ,רעטכעט עריא ןופ רענייא וצ שיזיוצנַארפ

 יד ןבעגעג ייז טָאה'מ ןעוו ןוא .שיזיוצנארפ ןדייר ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה ןוא

 ןכַאמ ייז רַאפ לֶאז ןעמ זַא ןסייהעג ייז ןבָאה ,טגנַאלרַאפ ןבָאה ייז סָאוו ,עמוס

 רעד ייב טצעזעגקעווַא ךיז ייז ןופ רענייא טָאה ןסע ןכָאנ ןוא ,טייצלָאמ ןטוג ַא

 -וג א יוו רע טָאה טליפשעג ןוא ,קיזומ עשיסַאלק ןליפש ןביוהעגנָא ןוא ַאנַאיּפ
 ...רעקיזומ רעט

 .יימרַא סניקינעד ןופ ןרעציפָא יד ,ןעוועג ייז ןענייז "ןשטנעמ-רוטלוק,

 ,גנודליב ןייק טלעפעגסיוא טינ ייז טָאה'ס .ייז ןופ לסיב שפיה א רעבָא ,עלַא טינ
 .טַאהעג ביל ייז ןבָאה קיזומ ךיוא ןוא ,ןכארפש עשידנעלסיוא טנעקעג ןבָאה ייז

 ךֶאד ייז טָאה סָאד רעבָא .טדערעגפָא ןיוש ךֶאד זיא "ןרעינַאמ ענייפ, ןגעוו ןוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טָאטש א ראפ סָאוו ןיא ןוא ,תויח עדליוו ןוא םיחצור ןייז וצ טרעטשעג טינ

 ךס ַא .ןדיי טעליוקעג ןוא ןטכָאשעג ייז ןבָאה ,ןעמוקעגניירַא טינ רַאנ ןענייז ייז

 עטושפ ןופ סמרָאפינוי יד ןיא ןַאטעגנָא ןלַאפ עכלעזַא ןיא ךיז ןבָאה ייז ןופ

 ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ;ןרעציפָא ןענייז ייז זַא ,ןענעקרעד טינ לֶאז'מ ידכ ,ןקַאזָאק

 ןבָאה ערעדנַא ןוא .ךיז ןיא השוב לסיב א טַאהעג ךאנ ןבָאה סַאוו ,"ערעסעב, יד

 -עג ,טעוועבַארעג ןפָא ןבָאה ייז ןוא ,טַאהעג טינ ךיוא השוב לסיב סָאד וליפַא

 ןוא טקידיילאב ןוא ,רעטכעט עשידיי טדנעשעג ןוא ןדיי טעגרהעג ןוא ןגַאלש

 ןוא םינקז עבושח סיפ יד טימ ןטָארטעג ןפוא ןטסמַאזיורג ןוא ןטסבערג ןפיוא

 .טנַאוו רעד ףיוא גילפ ַא וליפַא טעפעשטעג טינ לֶאמנייק ןבָאה סָאוו ,םינבר

 ןלַאפ ןעוועג ןענייז'ס ןוא  .ןיירָא רַאנ ןענייז ייז ןיהואוו .םוטעמוא יוזַא

 עניארקוא ןיא ןדיי יד וצ החיצר רעייז טימ ןבָאה ,ןרעציפָא סניקינעד ,ייז ןעוו

 .רערעייז יימרָא ?רעקיליוויירפ, רעד ןופ ןקַאזַאק עטסַארּפ יד ןגיטשעגרעבירַא

 ,טקירדעגסיוא ןַאד ךיז טָאה רעיופ רעטושפ א רענייא זַא ,טלייצרעד טרעוו'ס ןוא

 ,ןרעציפָא עלַא יד טָא ןופ ןכָאז עכעלקערש יד ןגעוו טכַארט ַא טוט רע ןעוו זא

 טמעש ,ןטַארקַָאטסירַא ענשזַאוו ןוא םיצירפ עסיורג ןופ ךעלדניז עטעדליבעג יד

 עכלעזַא ךיז ןעניפעג ןשטנעמ ענווָאלסָאווארפ עשיסור ןשיווצ סָאוו ךיז רע

 .םיחצור עדליוו

 לֶאז ןעמ זַא ,טכַאנ א קעווַא ןטלעז טלֶאמעד גושטנעמערק ןיא זיא'ס

 ןופ ןעיירשעג ןוא ןדלַאוועג ןייק ןרעהרעד טינ ףיוה רעדנַא ןַא ןופ לֶאמ עלַא

 ןעוו וליפָא זַא ,טלפייווצרַאפ ןוא ןקַָארשעצ ייוזַא ןעוועג ןענייז סָאוו ,ןשטנעמ

 ...טנעקעג טינ סָאד ייז ןבָאה ,ןעיירש ןרעהפיוא טלֶאוועג ןיוש ןטלָאוו ייז

 ןיא רֶאנ טינ טריפעג טייצ רעכעלקערש רענעי ןיא ךיז ןעמ טָאה יוזַא

 עטנפָאוואב סניקינעד ןיהיאוו ,טעטש ערעדנַא יד ןיא ךיוא רֶאנ ,גושטנעמערק

 זרעיוט יד ןיא ןפַאלק םיחצור יד יוו טרעהרעד טָאה'מ רָאנ יוו :ןיירָא ןענייז טייל

 -מיה יד טָאה סָאוו ,דלַאוועג א ןביוהעגפיוא םינכש עשידיי עלַא ןבָאה ,ףיוה םנופ

 ןעיורפ ןוא רענעמ ,עגנוי ןוא עטלַא ןגירשעג ןבָאה'ס ;ןטלַאפש טנעקעג ןעל

 יד טרעהרעד טכַאנייב טָאה'מ ןעוו ,לֶאמ עלַא ןוא ,רעדניק עניילק ךיוא ןוא

 יד ןופ םינכש עשידיי יד ןפורעגפָא ףיורעד ךיז ןבָאה ,ףיוה ןייא ןופ תולוק

 -קערש רעד ןופ ןרָאוועג טפַאכעגמורַא ןענייז ןסַאג עצנַאג ןוא ,ןפיוה ערעדנַא

 ןעוועג ןדיי ייב ןַאד זיא סאד ןוא ,ןפרַאוועגפיורַא דחפ א טָאה סָאוו ,הללי רעכעל

 ...םיחצור יד ןביירטרַאפ וצ לטימ א

 ארומ טימ טָאה'מ .ןגָאירַָאפ טוואורפעג קערש יד -- קערש טימ טָאה'מ

 ...זביירטרַאפ טלָאוועג ארומ יד --

 ךיז ןבָאה םיחצור סניקינעד .ןפלֶאהעג סָאד טָאה לֶאמ עלַא טינ רעבָא

 ,ןרָאוועג טרעדורעצ טינ רעמ ייז ייב ןענייז ןוורענ יד ;םעד זצ טניואוועגוצ
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 גושטנעמערק

 ַא ןוא רעמַאי א ףיוא ןביוה ןסַאג עצנַאג ןוא ןפיוה יוו טרעהרעד ןבָאה ייז ןעוו

 ןוא ןרעוולָאווער ןופ ןכַארק םעד טימ טביוטרַאפ סָאד ןבַָאה ייז ןוא יירשעג

 .ןסקיב
 -- ,ףיוה רעזדנוא וצ ןעמוקעגוצ טסוגיוא ןטירד םעד ןענייז ייז ןעוו,

 ,יקסניגַארב היתב זעמַאנ זטימ יורפ עשידיי רעגושטנעמערק ַא טלייצרעד טָאה

 -רַאּפ ייז רימ ןבָאה טימרעד ןוא יירשעג ךעלקערש ַא ןביוהעגפיוא עלַא רימ ןבָאה
 ןסיש ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא ןעמוקעג רעדיוו ןענייז ייז רעבָא .ןקַאזָאק יד ,טגָאי

 זיא רע ןוא גיוא ןקניל ןיא ןַאמ ןיימ ןפָארטעג טָאה ליוק ןייא ,ןיירָא ףיוה ןיא

 לווצ ךֶאנ ןרָאוועג טעדנואווראפ ןענייז ןליוק ערעדנַא יד ןופ .טיוט ןלַאפעג

 ןבָאה ןקַאזָאק יד ןעוו ןוא ,יקסנישטלוט הימחנ ןוא יקסניועטשעל לארשי ,םינכש

 ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,טיוט טגיל דיי ַא יוו ןעזרעד ןוא ,ןסירעגניירַא ףיוה ןיא ךיז

 ?ערעייא טייקכעלפעה יד זיא ואוו ןוא ?יוזַא אד ריא טעוועדלַאוועג סָאוו, :ןעיירש

 ךיא "!ןופרעד דלַאוועג ןצנַאג א ייז ןכַאמ ,טעגרהרעד רימ ןבָאה ןדיי ןייא זיולב

 ןביוהעגנָא ךימ ןבָאה ןקַאזָאק יד רעבָא ,רָאטקַאד א ןפור ןפיול טלָאוועג בָאה

 ןבָאה דישז ןייא זיולב. :ןעירשעג ייז ןבָאה ייברעד ןוא ,סעקיִאגַאנ יד טימ ןגָאלש

 םהרבא ןפָאלעגסיורַא בוטש ןייז ןופ זיא ןעיירשעג עניימ ףיוא "!טעגרהרעד רימ

 -רעד ךיילג םיא ייז ןבָאה ,ןעזרעד םיא ןבָאה ןקַאזָאק יד ןעוו ןוא ,שטיווַארעפלַא

 *.טעגרה

 טָאה ,גושטנעמערק ןופ ךיזא ;ןילעי הנח ,יורפ עשידיי רעדנַא ןַא ןוא
 :טלייצרעד

 יד וצ קעווא ךיא ןיב ,בוטש ןיא זדנוא ייב טעוועבַארעג טָאה'מ ןעוו,

 .זדנוא ןופ טייוו טינ ,בוטש רעדנַא ןַא ןיא ןענַאטשעגנייא ןענייז סָאוו ,ןרעציפא

 טָאה רע ןוא ןפלעה טינרַאג רימ ןעק רע וא ,טגָאזעג רימ טָאה ןַאטיפַאק רעד

 בָאה טרַאד ןוא בָאטש םוצ קעווַא ךיא ןיב .בָאטש םוצ ןדנעוו ךיז ןסייהעג רימ

 ,טרעהעגסיוא ךימ טָאה רע יוו םעדכָאנ ןוא ,ןטסטלע םעד טלייצרעד ץלֶא ךיא

 *...?ןעוועבַאר סָאוו ,יד ןענייז ,וטסגָאז ,רעוו, :עגַארפ א טלעטשעג רימ רע טַאה

 ןוא רענעדנוצעגנָא ןַא ןרָאוועג רע זיא .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- ."ןקַאזָאק,

 *...?רעביור ןענייז ,וטסגָאז ,ןקַאזָאק ?סָאוו, :רימ ףיוא ןעיירש ןביוהעגנָא טָאה

 -עג ךיא בָאה -- ,ןיינ :ןעיירדסיורַא ךיז טוואורפעג ןוא ןקָארשרעד ךיז בָאה ךיא

 רעד ןוא ..."רעדיילק עקצַאזָאק ןיא ןֶא ךיז ןעוט סָאוו ,עכלעזַא יאדווַא -- .טגַָאז

 -ישז עווישרַאּפ ,וד ,ךיז טיה, :ןעירשעגכָאנ רימ טָאה בָאטש םנופ רעטסטלע
 .(262 .ז ,םילוקוטורפ רורצ) *...!ךיד ןרַאוו ךיא !טסיב וד סָאוו ,ָאקווָאד

 :טלייצרעד טָאה עקשָאש רזעילא 'ר הבישידשאר רעגושטנעמערק רעד ןוא

 ןביז ןסירעגניירַא הבישי רעד ןיא ךיז ןבָאה טכַאנייב רעגייזַא ףלעווצ;

 טכַא ןעוועג טלָאמעד ןענייז הבישי רעד ןיא .רעציפָא ןַא טימ ןקַאזָאק עטנפָאוואב
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןעמונַאב ייז ןבָאה ןקַאזָאק יד .רעדניק עמערַא עלַא ,םירוחב-הבישי קיצנָאווצ ןוא
 ,בייל ןפיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאוו ,רעדמעה יד וליפָא .סיפ יד זיב פאק םנופ

 ןבָאה ייז סָאוו .רעקוצ לסיב סָאד ךיוא ןוא ,טפעלשעגפָארַא ייז ןופ ןעמ טָאה

 טָאה רעציפָא רעד .ןגַָאלשעג-טעגרהעג ךְךַאנ ייז ןעמ טָאה םעד וצ ןוא ,טַאהעג

 .טינ ביוא ןוא ,ךעלברעק טנזיוט ןצפופ ןבעג ךיילג םיא לֶאז'מ ,טרעדַאפעג

 ךעלקיטש ףיוא ןסיירעצ םירוחב-הבישי עלַא רע טעוו ,טעשַארטסעג רע טַאה

 םיא ייב ךיז ןבָאה ךעלגניי יד .ךיז ייב טָאה רע סָאוו ,טַאנארג-טנאה םעד טימ

 -יפעג ןטרָאד טעוו רע סָאוו ,ץלַא ןוא סענעשעק ערעייז ןיא ןכוז לֶאז רע ,ןטעבעג

 ,הבישי רעד ןופ סיורַא זיא רעציפָא רעד ןעוו ...ךיז ראפ ןעמענוצ רע לֶאז ,ןענ

 זענופעג טרָאד ןעמ טָאה רעטעפש ןוא ,לֶאמ ןייא ןסָאשעגסיוא ףיוה ןיא רע טָאה

 .טייוו טינ טניואוועג טָאה סָאוו ,יקציווָארָאב השמ 'ר ןטלַא םעד דרע רעד ףיוא

 .(243 ,ז ,סילוקוטורפ רורצ) ".טעדנואוורַאפ רעווש ןעוועג זיא רע

 -נָא ןרעציפָא ןוא ןקַאזָאק סניקינעד ןבָאה םישק םיונע עטסקידארומ יד

 טָאה'מ ןעוו ,לֶאמ עלַא .גושטנעמערק ןיא הבישי רעד ןופ םידימלת יד ןאטעג

 ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא סעקיִאגַאנ יד טימ ןיירַא ייז ןענייז ,ץןענרעל ןטימ ןיא ןטלַאהעג

 ךיז ןלֶאז ייז םירוחב-הבישי יד ןעגנואווצעג ייז ןבָאה ,קידנגָאלש ןוא ,ןגַאלש

 ןלֶאז ייז ןוא ,חישמ רעתמא רעד זיא סוטסירכ סוזעי זָא ,ןגָאז ןלָאז ייז ,ןעמלצ

 ךיז טָאה'ס רעוו ןוא ,"ָאזורוקוק, טרָאוו עשיסור סָאד ףרַאש ןדערסיורַא ןוואורפ

 רעתמא רעד זיא סוזעי זַא ,ןגָאז טלָאוועג טינ טָאה'ס רעוו ,ןעמלצ טלֶאוועג טינ

 םעד ןיא שיער יד גונעג ףרַאש ןדערסיורַא טנעקעג טינ טַאה רע רעדַא ,חישמ

 ןגָאלשעג ייז טָאה'מ ,פעלק עכעלקערש ןגַארקעג טָאה ,ָאזורוקוק, טרָאוו ןשיסור

 ,בייל ןלייה ןפיוא ןסימשעג ייז טָאה ןעמ ,רעמינפ יד רעביא סעקיִאגַאנ יד טימ

 ןוא יעה קעפ ערעווש סעציילפ יד ףיוא ןגַארט זצ ןעגנואווצעג ייז טָאה'מ

 עסואימ רעייז ןָאט וצ ןעגנואווצעג ךיוא ייז טָאה'מ ןוא ,דרעפ יד ראפ ַעווֶאלָאּפ

 רֶאנ טינ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טייל סניקינעד ןופ ןגינעגרַאפ םעד ראפ ןכַאז

 סילוקוטורפ רורצ) ...םיאורב ענעברַאדרַאפ ךעלטכעלשעג ךיוא רַאנ ,םיחצור

 .(249 .ז

 ךיוא ןוא ןקַאזָאק יד גושטנעמערק ןיא טריפעגפיוא ךיז ייז ןבָאה יוזַא

 ןיא ךיוא רֶאנ ,גושטנעמערק ןיא רֶאנ טינ ןוא .יימרַא סניקינעד ןופ ןרעציפַא יד

 רעטערטרַאפ ןעוו ןוא .טעוועשובעג יוזָא ייז ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא

 לֶאז רע טדנעוועג ןעניקינעד וצ ךיז ןבָאה סעיצַאזינַאגרַא עשיסור עלַארעביל ןופ

 -ראפ טימ טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,ןדיי ףיוא תוטיחש יד וצ ףוס ַא ןכַאמ

 זעמוקעג םיא וצ זיא עיצאגעלעד עשידיי א ןעוו ןוא .םיצורית יילרענעדייש

 רע טָאה ,ןעמַארגָאּפ ןגעק לעפַאב א ןבעגסיורַא לאה רע זא ,השקב א טימ

 סאד ןוא רעטילימ סָאד, לייוו ,ןֶאט טינ סָאד רע ןעק רעדייל זא ,טרעפטנעעג
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 גושטנעמערק

 רע טָאה ,ןדנעטשמוא עכלעזַא רעטנוא ןוא "ןדיי וצ האנש טימ לופ זיא קלֶאּפ
 עגַאל יד טכַאמעג ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ ןגעק לעפַאב ַא רענייז טלָאוו ,טגָאזעג

 ןֶא טנָאמרעד םיא טָאה עיצַאגעלעד עשידיי יד ןעוו ןוא .זיא יז יוו רעגרע ךַאנ

 ןבעגעגסיורַא אי קַאשטלַאק לֶארימדַא רעד טָאה ריביס ןיא סָאוו ,טקַאפ םעד

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,ןעמַָארגָאּפ ןגעק לעפַאב א

 *...רענָאקירעמַא ךיז ןעניפעג טרָאד ;שרעדנַא סעפע זיא ןטרַאד,

 לַארענעג םעד זַא ,טגָאזעג דנַאלסור-טעווַאס ןיא ןעמ טָאה טסיזמזא טינ

 ."עקיליווביור, רַאנ ?"עקיליוויירפ, ןפור טפרַאדעג טינ ךיז טָאה יימרַא סניקינעד

 -טכַאלש ןפיוא טינ -- ןזיוועגסיורַא יימרַא סניקינעד טָאה ?ןטייקשידלעה,

 טָאה יקצַארט דיי רעד סָאוו ,יימרַא רעשיטעווַאס רעד ןגעק ףמַאק םניא ,דלעפ

 ףיוא ןעמַארגָאּפ ןיא רָאנ ,ןרעדנַא םוצ ןוחצנ ןסיורג ןייא ןופ טריפעג טלַאמעד

 םעד ןיא ךיוא ןוא .ןזייווסיורַא טנעקעג טינ דנַאטשרעדיוו ןייק ןבָאה סָאוו ,ןדיי

 ,טומ ןשידיי-טכע טימ גיוא ףיוא גיוא ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא טפָא ייז זיא

 ןענייז ייז יוו רעניימעג ןוא רעקירעדינ ךאג ןעזסיוא טכַאמעג ייז טָאה סאוו

 זיא'ס .גושטנעמערק טָאטש רעד ןיא עקַאט ןעשעג זיא אזַא לַאפ ןייא ןוא ,ןעוועג

 :יוזַא ןעוועג

 ,ץלַא ןעמונעגוצ ןוא בוטש א ןיא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ןקַאזָאק ףניפ

 ןופ יורפ א ,עטתיבה-לעב יד ןעוו ןוא .ןגָארטקעווַא טנעקעג רַאנ ןבָאה ייז סַאוו

 ריא ןזָאלרעביא שטָאכ ןלֶאז ייז .ןטעבעג ייז ייב ךיז טָאה ,רֶאי קיצכעז ןוא ייווצ

 סָאוו ןבָאה טינ טעוו רע ןוא בוט"םוי וצ טייג'ס לייוו ,עטָאּפאק עקידתבש סנַאמ

 ןעירשעצ ךיז ןקַאזָאק יד ןופ רענייא טָאה ,ןיירַא לוש ןיא ןייג וצ ןאטוצנָא

 :ריא ףיוא

 ךיד ךיא לעוו .טרָאוו ןייא ךֶאנ סיורָא טסדער וד ביוא !עטלַא וד ,גייווש --

 ...ןסישרעד ךיילג

 .רעוולָאווער םעד טלעטשעגנָא ריא ףיוא טָאה רע ןוא

 ןוא ,ןקַארשרעד טינ םיא רַאפ ךיז טָאה יורפ עשידיי עטלַא יד רעבַא

 :טגָאזעג יז טָאה ,ךיילג ךיז קידנלעטשקעווַא

 ...וסיש -

 ,טלמוטעצ קַאזָאק םעד טָאה יורפ רעשידיי רעטלַא רעד ןופ טומ רעד

 :ןעיירש ןביוהעגנָא רעכעה ךַאנ טָאה רע ןוא

 ...!ןעגנעהפיוא ךיד ךיא לעוו ,ןגייווש טינ טסעוו וד ביוא --

 -- .טרעפטנעעג יורפ עשידיי עטלַא יד טָאה -- !ףיורעד טיירג ןיב ךיא --
 ןרַאפ טינ ארומ ןייק בָאה ךיא ..ףיוא ךימ גנעה ,ןעגנעהפיוא ךימ טסליוו
 ...יטיוט

 ענעגייא ערעייז ןבָאה ייז .עטלמוטעצ ןייטש ןבילבעג ןענייז ןקַאזָאק יד

 ...קעווַא ןענייז ייז -- ןוא ,טביולגעג טינ ןרעיוא ןוא ןגיוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ..עטשימעצ ןוא ענעקַָארשרעד קַעווַא

 טומ א רַאפ סָאוו ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא ךיז ןבָאה ייז

 טיוט ןטימ גיוא ףיוא גיוא טייטש יז ןעוו ןזייווסיורַא ןעק יורפ עשידיי עטלַא ןא

 ךַאד טבעל סָאוו ,קלָאפ טקינייפעג ריא ףיוא קילגמוא סיורג ןופ טייצ ַא ןיא

 ...קיבייא
 גושטנעמערק ןיא יורפ רעשידיי רעטלַא רענעי ןופ טומ םעד ןיא ןוא

 סָאוו ,"ןטייקשידלעה, עלַא יד ןיא יוו הרובג עטכע רעמ ןעוועג רעכיז זיא

 סעמעוו רעטנוא .ָארוקש יערדנָא לֶארענעג סניקינעד ןזיוועגסיורַא ןאד טָאה'ס

 טלָאמעד ןבָאה עכלעוו .ןרעציפַא ןוא ןקַאזָאק יד ןענַאטשעג ןענייז סע עדנַאמָאק

 ...גושטנעמערק ןייק טרישרַאמעגניירַא

 ןייק ןפיולטנַא טזומעג ךיוא רעטעפש ָארוקש טָאה ,ןיקינעד יוו טקנופ

 -סיוא ןיא ןרַאוועג םיא ןופ זיא סָאוו ןוא .ןבעל ןייז ןעוועטַאר וצ דנַאלסיוא

 ...קריצ ַא ןיא רעטייר א ןרַָאוועג טרָאד זיא רע ?דנַאל

 טינ לַארענעג סניקינעד טָאה הלפמ ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא ןגייטש רעכעה

 ...טנעקעג

 ןייז ןופ ןרַאי יד ןיא רעקירעדינ ןעקניז טנעקעג טינ טָאה רע יוו טקנופ
 ...חלודג
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 ץענעמערק ןופ ןֶאזניוועל רעב-:קחצי

 .א

 עלא רעביא ןרָאוועג טיירפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז ןדיי טני [

 ,ןשטנעמ עסיורג ןבעגעגסיורַא רוד ןדעי ןיא ייז ןבָאה ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל

 ףיוא יוו טקוקעג טָאה'מ עכלעוו ףיוא ןוא קלֶאפ ןרַאפ דובכ א ןעוועג ןענייז סָאוו
 יד ןוא רערעל יד ןופ ןדעי ףיוא טינ רעבָא .קלָאּפ םנופ רעזייוו-געוו ןוא רערעל יד

 טינ לפמעטש ןייז טגיילעגפיורַא טָאה רע זַא ,ןגָאז טנעקעג ןעמ טָאה רעזייוו-געוו

 סָאוו .תורוד יד ףיוא ךיוא רֶאנ ,טבעלעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רוד םעד ףיוא רַאנ

 .(* םיא ָךַאנ ןעמוקעג ןענייז

 .עטלייצעג זיולב ןעוועג ןענייז עכלעזַא

 סעפע ןענייז סָאוו ,ענעי -- עטלייוורעדסיוא יד זיולב ןעוועג ןענייז עכלעזַא

 טימ ןוא טנַאלַאט ןשירעפעש טימ רַאנ טינ טשטנעבעג ןעוועג ןיילַא טָאג ןופ יוו

 ןוא תונשקע גונעג טימ ןוא םזילַאעדיא ןטכע טימ ךיוא רֶאנ ,קילב ןטייוו ַא

 ןוא ןקידערפ ייז סָאוו ,ןעעדיא יד זַא ,טלעוו רעד ןיא ץלָא ןֶאט וצ טומ ןטסעפ

 .ןבעל ןיא ןרעוו טריפעגכרוד ןלָאז ,ןביולג ייז עכלעוו ןיא ,ןלַאעדיא יד

 קחצי 'ר ןעוועג זיא עטלייוורעדסיוא ןוא עטלייצעג עכלעזַא ןופ רענייא

 רעד -- טצריקרַאפ ןפורעג םיא טַאה'מ יוו ,ל"ביר רעד רעדַא ,ןאזניוועל רעב

 -פיוא ןופ רענָאיפ רעד ,דנַאלסור ןיא ןדיי ייב גנוגעוואב-הלכשה רעד ןופ רעטָאּפ

 .םיא ךַאנ ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,תורוד יד ןיא ךיוא ןוא רוד ןייז ןיא גנורעלק

 ;ןרָאי יד ןיא ןפַאשעג טַאה ןָאזניוועל רעב קחצי 'ר סָאוו קרעוו יד טימ

 סָאוו .*לארשיב הדועת, קרעוו ןייז טימ -- רקיע רעד ןוא ,טבעלעג טָאה רע סָאוו

 -לקניוו םעד טגיילעגקעווַא רע טָאה ,1828 רֶאי םניא ךאנ קורד ןופ סיורַא זיא

 ןגעוו לטיפַאק רעדנוזאב ַא ןביירשוצנַא העדב טַאהעג גנאפנָא ןיא ּבָאה ךיא (*

 עטלמַאזעגנָא יד ןיא ךיז ןביילקרעדנַאנופ םייב רֶעַּבָא .ללכב ץענעמערק טָאטש רעד

 קחצו לייוו ,קיטיונ טינ סָאד זיא לַאּפ םעד ןיא זַא ,ןעזעגנויא ךיא בָאה ,ןלַאירעטַאמ

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא לייט רעטסקיטכיוו רעד ןיוש ָאלימב זיא ןַאזניוועל רעב

 .ץענעמערק ןיא ןּעל
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןלערוטלוק םניא עכָאּפע עיינ ַא טנכייצעגנָא טָאה סָאו: ,גנוגעוואב א ראפ ןייטש

 רעלענָאיצידַארט ,רעטלַא וצ גנַאגוצ רעלעדייא ןייז .דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ ןבעל

 ןרעוו ןפרַאד רוד ןייז ןופ ןדיי יד זַא ,ריפסיוא ןייז ןוא ,טייז ןייא ןופ ,טייקשידיי

 ,טעברַא רעוויטקודָארפ וצ ןעמענ ךיז ןוא ןשטנעמ עכעלטלעוו .עטרעלקעגפיוא

 "זצ קרַאטש ןבָאה םענייאניא ןכַאז עדייב יד סטָא -- טייז רערעדנַא רעד ןופ

 םעיינ א טכוזעג ןטייצ ענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי עשידיי יד ןפַארטעג

 הדועת, םניא .ןריפרַאפ טייוודוצ טינ רעבָא ,ןריפרעד ץעגרע לֶאז סָאוו ,געוו

 ןיוש טָאה יז סָאוו סָאד ןענופעג רוד םענעי ןופ טנגוי עשידיי יד טָאה ?לארשיב

 -פיוא זיא קרעוו סָאד סָאוו טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא'ס ןוא ,טכוזעג גנַאל

 ןטייצ עקיטנייה טינ רָאג טעז'מ סָאוו ,גנורעטסייגַאב אזַא טימ ןרַאוועג ןעמונעג

 .רוטַארעטיל רעד ןיא

 רעשידיי רעד ןופ רעקירַאטסיה רעד טביירש -- ,רענעייל ןקיטנייה םעד,

 -עג א רַאפ סָאוו ,ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש זיא -- ,גרעבניצ .י .רד ,רוטארעטיל

 -סנסיוו .ן[רעסעב םעד ףיוא טכַאמעג טָאה *הדועת, סנָאזניוועל םשור ןקיטלַאוו

 ןֶא שממ ןעוועג קרעוו עקיזֶאד סָאד זיא ריא ראפ .טנגוי רעד ןופ לייט ןקיטשרוד

 ןבָאה סָאוו ,םירוחב-הבישי רעטרעדנוה .גנואיירפָאב עקיטסייג ַא ,גנוקעלפטנַא

 ןופ ןגעוו יד ףיוא טעשזדנָאלבעג ,רעטצניפ רעד ןיא טפַאטעג טסואוואבמוא

 יד ןענעפע ייז לֶאז סָאוו ,טרָאוו םעיינ םעד ןגעוו טמולחעג זַאלטכַאמ ןוא ,ןבעל

 "רעד םעד ןעזרעד ?הדועת, םניא ןבָאה ,געוו ןקיטכיר םעד ןזייוו ייז ןוא ןגיוא

 ערעייז טשירפרעד סַאוו ,לָאווק ןקידעבעל םעד ,רעזייוו-געוו ןעיירטעג ןוא רעזייל

 רעד ןיא ,רעטרע עטסנגרַאברַאפ יד ןיא ,רעמעדיוב יד ףיוא .ןפיל עקידנטכַאמש

 ןעקנַאצ ןטצעל םייב ,שרדמ-תיב םנופ ןעלקניוו עלעקנוט יד ןיא טכַאנ רעפיט

 ןוא תודוס-דוסב םירוחב-הבישי ןוא סעקינזיולק ןבָאה ,לטכיל םענעבלח םנופ

 (**לארשיב הדועת, םנופ רעטעלב יד ןעגנולשעג רעצרעה עקידנגָאלש טימ

 ןבָאה םיליכשמ עגנוי ענעטלַאהַאב ואוו .ךעלטעטש ןוא טעטש עלא ןיא

 ןייז לֶאז סָאוו ,םענייא ףיזא טקוקעגסיורַא םישרדמ-יתב ןוא ןזיולק יד ןיא

 טייקכעלטלעוו ןיא ייס ןוא טייקשידיי ןיא ייס ןסיוו ןוא המכח טימ טנפָאווַאב

 -ַאפ ןטרעווילגרַאפ ןגעק ןפָא ןטערטסיורַא טומ ןבעגרעטנוא ייז לֶאז סָאוו ןוא

 םוצ ףור א יוו ןרָאוועג ןעמונעגפיוא "לארשיב הדועת, רעד זיא ,םזיטַאנ

 "ַפָא זיא סע ;ןֶאזניוועל רעב קחצי ןופ קרעוו ךַאנ סיורַא ןענייז םעדכַָאנ ןוא .ףמַאק

 .קרעוו ערעדנַא ךַאנ ןוא ?"םימד ספא, ןייז ,?הדוהי-תיב, ןייז ןרָאוועג טקורדעג

 ,טיזט ןייז ךַאנ טשרע סיורַא ןענייז סָאוו ,רעכיב ענייז ןופ ןטפירקסונַאמ יד ךיוא

 ,8 דנַאּב ,ןדוי ייב רומָארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד :גרעבניצ לארשי .רד (*

 .56-פפ "זז ,ךו3ּב רעטייווצ

]48[ 



 ןָאזניוועל רעב-קחצי

 סָאוו ,ץלֶא ןיא ןוא ,סערעטניא ןטסערג ןטימ טנעיילעג ןשטנעמ ךס א ןבָאה
 םעד וצ ןוא ,ץרַאה שידיי םערַאוו א טליפעג ןעמ טָאה ,ןבירשעג טַאה רע
 ,תואיקב טימ טלעוו א ,ןסיוו טימ םי א ןעניפעג טנעקעג ךיוא טרָאד ןעמ טָאה
 ,טייקכעלטלעוו ןיא ייס ןוא טייקשידיי ןיא ייס

 עשידמול-םורפ יד ןיא וליפַא סָאוו ןעוועג טינ רעדנואוו ןייק זיא סע

 קרעוו ענייז וצ ןוא ןענָאזניוועל רעב קחצי וצ ךיז ןעמ טָאה ןזיירק עשידגנתמ

 טמיטשעגנייא ןצנַאגניא טינ ןבָאה סָאוו ,יד וליפָא .ץרא-ךרד סיורג טימ ןגיוצַאב

 טימ טנעיילעג םירפס ענייז ןבָאה ,ןעמוקעג זיא רע עכלעוו וצ ,ןסולש יד טימ
 דומלת ןיא תואיקב עכעלנייוועגרעסיוא ןייז טרעדנואוואב ןוא סערעטניא סיורג

 עלַא .ןטייצ עלַא ןופ רוטַארעטיל רעזעיגילער רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןוא

 טנָאקַאב זיא סע ןוא .ןענרעל ךס א רעייז ןעמ ןעק םיא ןופ זַא ,טסואוועג ןבָאה

 טָאה'מ ןעוו טגָאזעג לֶאמַא טָאה רעליווסָאּפ עלעבַא 'ר בר רענליוו רעד סָאוו

 הדועת, ךוב סנָאזניוועל רעב-קחצי 'ר ןגעוו טקנעד רע סָאוו טגערפעג םיא
 *.לארשיב

 טגיל -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,?לארשיב הדועת, םעד ןופ ןורסח רעד,

 *...ן(בירשעגנָא סָאד טָאה ןואג רענליוו רעד טינ סָאוו םעד ןיא

 רפס ַאזַא זַא ,ןגָאז וצ ןעוועג ןסיוא רעליווסָאּפ עלעבַא 'ר זיא םעד טימ

 טנָאמרעד ףרַאד ייברעד ןוא .ןביירשנָא טגעמעג ןואג רענליוו רעד וליפַא טָאה

 נריה קיזייא רעטנרעלעג רעשידיי רעסיורג רעד יוו רערעדנַא ןייק טינ זַא ,ןרעוו

 אקווד זַא טלַאה ,"וישרודו רוד רוד, קרעוו ןכעלטנירג םעד ןופ רבחמ רעד ,סייוו

 ךיז טביוה ,קיטכרַאפסטַאג ןוא םורפ יוזַא ןעוועג זיא סָאוו ,ןואג רענליוו ןטימ
 .דנָאלסור ןיא ןדיי יד ייב גנורעלקפיוא ןופ עכָאּפע יד ןֶא

 רע שטָאכ זַא ,רע טגָאז ייברעד ןוא .(* ןרַאומעמ ענייז ןיא רע טביירש יוזא
 ייז ןעוו ןכַאל רשפא ןלעוו סָאוו .עכלעזַא ןעניפעג יאדווַא ךיז ןלעוו סע זַא ,טסייוו
 טכַארטַאב ףרַאד ,םורפ יוזַא ןעוועג זיא סָאוו ,ןואג רענליוו רעד זַא ,ן[רעהרעד ןלעוו
 ,ךַאד רע טלַאה ,דנַאלסור ןיא ןדיי ייב גנורעלקפיוא ןופ רעטָאפ רעד יוו ןרעוו

 טָאה סָאוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,ןואג רענליוו רעד ,רע לייוו .יוזַא זיא'ס זַא
 תורעשה ןופ ןעמוקעג טינ זיא קיטירק ןייז ןוא ,קיטירק טדנעוועגנָא דומלת םוצ
 ךייז טימ סָאוו םעד ןופ רָאנ ,ןיירָא טלעוו רעד ןיא יחַא םתס טכַאמ'מ סָאוו

 רע ;ןטסקעט יד ןוא ןלַאווק יד ןכיילגרַאפ טנעקעג רע טָאה תואיקב רעסיורג

 טָאטשנָא ןוא ,שלָאפ יא שירָאנ יא זיא סָאוו ,לופלפ ןימ םענעי טפַאשעגפַא טָאה

 עטכע זיא סָאוו ,עדָאטעמ עכעלטפַאשנסיוו טכע ןַא טדנעוועגנָא רע טָאה םעד

 .קיטירק עכעלצונ ןוא

 195 'זז .הנש םינומש יל תאלמ דע יתודלימ ,יתונורכז .םייוו שריה קיזווא (*
 .126 ןוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -עש ַא טימ טָאה סָאוו ,רעטשרע רעד זַא ,וצ רעבַא טיג סייוו שריה-קיזייא

 יד טנעקרעד ןוא טייצ רעיינ רעד ןופ ןעמוקנָא סָאד טליפרעד שוח ןשירעפ

 -קחצי יוו רערעדנַא ןייק טינ ןעוועג זיא ,ןדיי ייב גנורעלקפיוא ןופ ןעגנוצֶארפש

 םיא רע טלעטש ,ןטנרעלעג א ןגעוו יוו םיא ןגעוו קידנביירש ןוא .ןֶאזניוועל רעב

 רעטוג ַא ןעוועג זיא רע סָאוו רַאפרעד ךיוא םיא טביול רע ;ךיוה רעייז קעווַא

 סָאוו םעד קנַאד א זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק רע ןוא ,ץרַאה םערַאוו ַא טימ דיי

 ,קלֶאפ םוצ ןדער וצ יוזַא יוו טסואוועג ןוא קלָאפ סָאד ןענַאטשרַאפ טַאה רע

 'ר ןופ רעמ ןאטעגפיוא ןדיי ייב גנורעלקפיוא ןופ דלעפ םעד ףיוא רע טַאה

 הרומ, קרעוו ןייז טימ ןעמַאנ ןסיורג ַא טכַאמעג ךיז טָאה רעכלעוו ,לָאמכָארק ןמחנ

 ."ןמזה יכובנ

 ןֶאזניוועל רעב קחצי ןגעק קרַאטש רעייז ןעוועג ןענייז םידיסח יד זיולב

 טימ טפמעקַאב טייצ עצנַאג יד םיא ןבָאה ייז ."לארשיב הדועת, ןייז ןגעק ןוא

 ."עקדועת, רעד רֶאנ יוו ןפורעג טינ שרעדנַא רֶאג םיא ןבָאה ייז ןוא תוחוכ עלא

 ייז רע טָאה רעדעפ רעפרַאש ןייז טימ :טעווענַאשעג טינ ךיוא ייז טָאה רע רעבָא

 ףיוא טָאה רע ןוא ךעלרעכעל ןעזסיוא ןלָאז ייז זַא ,טכיל ַאזַא ןיא טלעטשעגסיורַא

 עשיסור יד טינ טכַארטַאב גנוריגער יד סָאוו םעד ןופ דלוש יד ןפרַאוועג ייז

 זא .טביולגעג תמא ןא ףיוא עקַאט טָאה רע .רעגריב עכעלצונ ןייק ראפ ןדיי

 ערעייז ןיא טביולגרַאפ יוזַא ןענייז סָאוו ,םידיסח יד ןופ םזיטַאנַאפ רעד טינ ןעוו

 -רענגעק עקידתונשקע רעייז ןוא טייקמורפ עשירעיירש רעייז טינ ןעוו ,םייבר

 רעסעב ךיז גנוריגער עשירַאצ יד טלֶאוו ,גנורעלקפיוא רעכעלטלעוו וצ טפאש

 זפַאכ ןיבר םוצ ןרָאפ טָאטשנַא זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ ןייז .ןדיי וצ ןגיוצאב

 -סיוא רעסעב ךיז ןדיי עכלעזַא ןלָאז ,רעדניק ןוא בייוו ןקיסעלכַאנרַאּפ ןוא םייריש

 טימ ןבעגפַא רַאג ךיז רעדַא ,תוכאלמ-ילעב עכעלצונ ןוא עטוג ןייז וצ ןענרעל

 סָאוו ,קרעוו עטסקיטכיוו יד ןיא טקידערפעג רע טַאה סאד ןוא .טעברַא-דרע

 ןלעוו ןדיי סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,טלַאוועג טָאה רע .ןבירשעג טָאה רע

 ךיז ייז ןלָאז ,ןשטנעמ עטרעלקעגפיוא-ךעלטלעוו ,ןשטנעמ עטרעלקעגפיוא ןרעוו

 -נייא ןייז טדנעוועגנָא טָאה רע ןוא ,טעברַא רעוויטקודַארפ טימ רעמ סָאוו ןבעגפָא

 .םעד ןיא ןפלעהסיורַא םיא לֶאז גנוריגער עשיסור יד זַא ,סולפ

 .ב

 ןָאזניוועל רעב-קחצי זיא טייקיטעט רעשירעפעש ןייז ןופ ןרָאי עלַא יד ןיא
 ןקידהצילמ טכע ןַא ףיוא לֶאמ ןייא טינ טָאה רע ןוא טָאירטַאּפ רעשיסור ַא ןעוועג
 תוחבשתו םיריש ןעגנוזעג ,ןטייצ ענעי ןיא גהנמ רעד ןעוועג זיא סע יוו ,רעגייטש
 .גנוריגער רעשיסור רעד וצ
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 ןֶאזניוועל רעב-קחצי

 טלַא ןצנַאגניא זיא ןָאזניוועל רעב-קחצי ןעוו ,1812 רֶאי םניא ךַאנ

 ןיא ,ריש ןשיטַָאירטַאּפ א ןבירשעגנָא רע טָאה ,רֶאי קיצנַאווצ ןזא ריפ ןעוועג

 ןבָאה ןעיימרַא עשיסור יד סָאוו ,ןוחצנ ןסיורג םעד ןעגנוזַאב טַאה רע ןכלעוו

 ריש רעשיטַאירטַאּפ רעד .דנַאלסור ןופ ןענָאעלָאפַאנ ןביירטסיורַא םייב טַאהעג

 ןא ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,ןָאזניוועל ןוא .?הרובג תונע לוק, ןסייהעג טָאה

 ,סריג לֶארענעג ,ליוויזדאר ןופ טנַאדנעמַאק םייב ןכַארפש ןופ רעצעזרעביא

 -קעווא םיא טָאה רענעי ןוא לַארענעג םעד ןזיוועג ריש ןשיטַאירטַאּפ םעד טָאה

 ןדירפוצ קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןרעניא ןופ רעטסינימ םוצ טקישעג

 ,דנַאלסור וצ םזיטָאירטַאּפ ליפ יוזַא סיורָא טזייוו דיי ַא סָאוו ןופרעד

 ייב ןֶאזניוועל רעב-קחצי טָאה ,ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ,רַאצ ןשיסור םעד

 ןזטשרע םעד יִאלֶאקינ וליפָא ןוא ,.טמירעג ןוא טביולעג קרַאטש ןטייהנגעלעג ךס א

 ןבירשעגרעביא וליפָא ךיז ןוא טעוועלַאשזעג טינ תוחבשתו םיריש ןייק רע טָאה

 ןבָאה סָאוו ,יד ןייז לחומ טנעקעג טינ לֶאמנייק םיא ןבָאה סָאד ןוא .םיא טימ

 יוו ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש ןעוועג זיא'ס ןעוו ,רעטעפש ןבירשעג םיא ןגעוו

 ןגָאז רַאג ןעק ,וצרעד דיי ַא ךַאנ ןוא ,שטנעמ רעטרעלקעגפיוא-ךעלטלעוו א יוזַא

 ןייז ןעק רע זַא .םעד ןיא ןביולג עקַאט ןוא רסיק ןשיסור ַא ףיוא טרָאוו טוג א

 .הבוט רעייז ןייז ןסיוא ןוא ןדיי וצ קידענג

 זעוו ךאנ טרפב .ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש עקַאט זיא סאד זַא ,תמא זיא סע

 ךס א ןזיוועגסיזרא ללכב טָאה רעטשרע רעד יִאלָאקינ זַא ,טכַא ןיא טמענ'מ

 -סיורַא 1827 רַאי ןיא טַאה סַָאוו ,רעד ןעוועג סאד זיא רע זא ןוא ןדיי וצ תועשר

 -לֶאס רַאּפ רעדניק עשידיי עניילק ןבעגוצפֶא הריזג-ןטסינָאטנַאק יד ןבעגעג

 וצ רעטנענ ןוא רעסעב ךיז קיטיונ זיא ,ןייטשרַאפ וצ סאד ידכ רעבַא .ןטַאד

 טימ ךיוא ןוא ןַאזניוועל רעב-קחצי ןופ עטכישעג-סנבעל רעד טימ ןענעקַאב

 ןעוו ןטייצ יד ןיא ןבעל ןשידיי ןיא טשרעהעג טָאה סָאוו ,ערעפסַאמטָא רעד

 .גנוגעוואב-הלכשה יד ןביוהעגְנָא ךיז טָאה'ס

 ןשידיי-שיניארקוא םעד ןיא ןרַאוועג ןרַאבעג זיא ןָאזניוועל רעב-קחצי

 ,1788 רָאי םניא ןעוועג זיא סָאד .ןילָאוו ןיא ךיז טניפעג סָאוו ,ץעטנעמערק לטעטש

 ,הכולמ רעשיליופ רעד ןופ לייט א ןעוועג ךֶאנ ןילָאוו זיא טייצ רענעי ןיא ןוא

 ןבָאה .רעשרעה-טסבלעז יוו טריפעג ךיז ןבָאה סָאוו ,םיצירפ עשיליופ יד ןוא

 ןגָארטוצרעבירַא ייז ןופ ןעוועג ךעלגעממוא זיא'ס זַא ,טעוועדליוועג יוזַא טרַאד

 .ןדיי יד ןטילעג ןבָאה ערעדנַא עלַא יוו רעמ ןוא

 -דליוו רעד וצ ןוא תועשר רעד וצ ץענערג ןייק ןעוועג טינ רָאג זיא סע

 טָאה רע ;סעקטנָאיִאמ ךס א טַאהעג טָאה סָאוו ,ץירפ ןשיליופ ןכייר ַא ןופ טייק

 ןצימיא לֶאמַא טָאה רע ביוא ןוא ,טלַאוועג טָאה רע ןעמעוו ץימש ןבעג טנָאקעג

 רענייק .רַאפרעד טפָארטשַאב טינ ךיוא םיא ןעמ טָאה ,טיוט םוצ ןסימשרַאפ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןטימ רעכיז ןעוועג טינ טושפ זיא'מ לייוו ,ןגָאז טנעקעג טינ תועד ןייק םיא טָאה

 .ןרָאוועג ןלעפעג טינ םיא זיא סָאוו ,סניוזא סעפע טגַאזעג טָאה'מ ןעוו ןבעל

 .ןעגנערבוצמוא ןעמעלַא ןוא ץלַא טיירג ןעוועג רע זיא ,זירפאק א םענייז בילוצ

 -נזָאלעצ ןוא טייקדליוו רעד ןגעוו ףירגַאב ןרָאלק רעקינייוו רעדָא רעמ א
 ןבָאה ןעמ ןעק טייצ רענעי ןיא ןטַאנגַאמ ןוא םיצירפ עשיליופ עסיורג יד ןופ טייק

 ןיא טלייצרעד ןָאמיִאמ המלש ףָאזַאליפ רעשידיי רעטמירַאב רעד סָאוו םעד ןופ

 ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאוו ,ליוויזדַאר טשריפ םעד ןגעוו עיפָארגָאיבָאטיוא ןייז

 .ןטַאנגַאמ עשיליופ עטסערג יד

 -- ןָאמיִאמ המלש טלייצרעד -- ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא טָאה רע

 טסָאקעגפַא םיא טָאה סאד ןוא ןאמ טנזיוט ןעצ ןופ יימרַא ןא ןטלַאהעגסיוא

 טינ ןיילַא רע טָאה יימרַא יד ןבָאה ףרַאד רע סָאוו בילוצ .דלָאג טימ ןומטמ ַא

 סָאוו ןוא .דַארַאּפ רעד ,ץנָאלג רעד ןעוועג םיא ייב זיא רקיע רעד .טסואוועג

 ערעסערג ץלָא ,טכַאמעג טָאה רע סָאוו ,תואצוה יד ןעוועג ןענייז סע רעסערג

 ןוא רעפרעד יד ןופ רעניואוונייא יד ףיוא טגיילעגפיורַא רע טָאה ןרעייטש

 .םיא וצ טרעהעג ןבָאה סָאוו ,ךעלטעטש

 רעטעוועלַאבעצ רעד ,תורכיש ןיא טזָאלעגניירַא ךיז רע טָאה גַָאטליואוו ןופ

 ןיא ןעמוקעגניירַא טייהרערוכיש זיא רע ןעוו ,לֶאמנייא ןוא ,ליוויזדאר טשריפ

 ןוא זיא רע טלעוו א ראפ סָאוו ףיוא טסואוועג טינ ןיילַא רע טָאה ,רעטסיולק

 -ַפָא רע טָאה ,ןענַאטשעג זיא רעכעלטסייג רעד ואוו ,רַאטלַא םוצ קידנעייגוצ

 ...שיגעפרעדַאב עכעלריטַאנ ַא ןאטעג טרַאד ןוא ןזיוה יד טעיליפשעג

 עכריק ןיא ןרָאוועג זיא סע למוט א רַאפ סָאוו ןלעטשרַאפ ךיז ןעק'מ

 ,ןלַאפעגפיורַא קערש א םלוע ןצנַאג ןפיוא זיא סע ;ןעזרעד סאד טָאה'מ ןזעוו

 רעד וליפַא .ןגָאז וצ טרַאוו א טשריפ םעד טגַאוועג טינ טָאה רענייק רעבַא

 ...טגַאוועג טינ סָאד טָאה רעכעלטסייג

 םוצ קעווא םיחלג עשיליוטַאק עכעלטע ןענייז רעטעפש גַָאט ַא טימ טשרע
 ענייז ןפיוקסיוא לֶאז רע זא ,ןעז ןוא רסומ לסיב א ןגַאז םיא ליוויזדַאר טשריפ

 ןפערט םיא ןלָאז ייז ידכ ,ירפרעדניא ייז ןענייז םיא וצ ןעמוקעג .דניז עסיורג

 ,רסומ ןגַאז ןעמונעג םיא ןבָאה ייז ןעוו ןוא .דנַאטשוצ ןרעטכינ א ןיא ךַאנ

 .ןכַאמ-טוג זיא טינ'ס יוו ןיוש סָאד טעוו רע זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד רע טָאה

 ראפ ןלֶאז לטעטש םנופ ןדיי יד זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסיורַא רע טָאה דלֶאב ןוא

 רעד ןיא ןעגנערב סאד ןוא טכיל ענעסקַאוו דופ קיצפופ ןפיוק טלעג רעייז

 עסואימ אזַא ןֶאטעג טָאה ,"ןַאּפ רענשזָאמלעוו ינסַאי, רעד ,רע ואוו ,עכריק
 ...ךָאז

 ,תונורכז ענייז ןיא ןַאמיאמ המלש ייברעד טגָאז -- ,ןדיי עכעלקילגמוא יד,
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 ןָאזניוועל רעב-קחצי

 ןקיביולג טכער א ןופ דניז יד ןייז וצ רפכמ ידכ ,ןברק א ןעגנערב טזומעג ןבָאה --

 .(* *עכריק עכעלטסירק א טכעוושרַאפ טָאה סָאוו ,טסירק ןשיליוטַאק

 -לעז רעד יוו ןָאמיַאמ המלש טלייצרעד קרעוו ןבלעז םעד ןיא רעטייוו ןוא

 עטפֶאכ רעצנַאג א טימ ,לֶאמנייא ךיז טָאה ליוויזדַאר טשריפ רעשיליופ רעב

 טַאלג ךיז רע טָאה ןטרַאד ןוא שרדמ-תיב א ןיא ןסירעגניירַא ,טייל ענייז ןופ
 -סיוא טָאה רע ;ןברוח ןצנַאג א טכַאמעג ,ןעוודרַאפ א ןֶא ןוא סָאוו-רַאּפ ַא ןא ,יוזַא

 ,קנעב יד ןכַארבעצ .סעבורה יד ןפרַאוועצ ,רעטצנעפ יד ןופ ןביוש יד ןגַָאלשעג

 תורות-ירפס יד דרע רעד ףיוא ןפרַאוועגסיירַא ןוא סדרַאדנעטס יד ןוא ןשיט יד
 ,שדוק-ןורָא םנופ

 לֶאמַאטימ םיא ןיא ךיז טָאה החיצר יד סָאוורַאפ טסואוועג טינ טָאה רענייק

 ןופ ןדיי יד לייוו ,טסואוועג טינ ךיוא רשפא טָאה ןיילַא רע ןזא ,טנערבעצ יוזא

 טינ טָאה רע ןוא טקידניזרַאפ טינ רָאג טימ םיא ייב טלֶאמעד ךיז ןבָאה טָאטש

 רעדליוו ַא ןעמוקעגנַא טָאלג םיא זיא סע ,ייז ףיוא זייב ןייז וצ טנורג ןייק טַאהעג

 -ייה עטסקילייה ערעייז סיפ יד טימ ןטערט ןעק רע זֶא ,ןדיי יד ןזייוו וצ זירפַאק

 יד דרע רעד ףיוא ןפרַאווסיורַא ןוא שרדמ-תיב ןיא ןברוח ַא ןכַאמ ןוא ןטייקיל

 ןוא רעמורפ א רעייז ,ןדיי יד ןופ רענייא ןעוו ןוא .שדוק-ןורָא םנופ תורות-ירפס

 -רפס ענעפרַאוועגסיורַא ןֶא דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא טָאה ,רעקיטכרַאפסטַאג ַא

 טימרעד "דובכ םעד ןאטעגנַא, טשריפ רעשיליופ רעדליוו רעד םיא טָאה ,הרות
 קעווא עטפֶאכ ןייז טימ רע זיא םעדכָאנ ןוא .ןסַאשעג םיא טָאה ןיילַא רע סָאוו

 לוש רעד ןופ ןוא ,ןברוח ַא טכַאמעג ךיוא טרָאד טָאה ןוא לוש רעדנא ןא ןיא

 טרָאד טָאה ןוא םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא קעווא עטפָאכ רעבלעז רעד טימ רע זיא
 .טנערברַאפ ייז ןוא תובצמ יד דרע רעד ןופ ןסירעגסיורַא

 יטָאנגַאמ ןוא םיצירפ עשיליופ ענעזָאלעצ ןוא עטעוועלַאבעצ יד ןבָאה יוזַא

 -ילעב עצנַאג יד ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,ךעלטעטש עשידיי יד ןיא טעוועדליוועג

 טריפעג ךיז ייז ןבָאה יוזַא .ןגָאז טנעקעג טינ העד ןייק ייז טָאה רענייק ןזא םיתב

 -עפש ןענייז סָאוו ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש ,טעטש יד ןופ ךס אא ןעוו ןטייצ יד ןיא

 ךַאנ ןענייז ,דנַאלסור וצ ןעגנַאגעגרעביא .טרעדנוהרַאי ןטנצכַא ןופ ףוס םייב ,רעט

 .הכולמ רעשיליופ רעד ןופ לייט ַא ןעוועג

 ם2
%% 

 רעד ןלַאפעגסיוא זיא ןַאזניוועל רעב-קחצי ןופ החפשמ רעד ףיוא ךיוא
 ןוא םיצירפ עשיליופ ענעזָאלעצ יד ןופ ךס א רעייז ןדייל וצ לרוג רערעטיב

 ערעדנַא יד ןיא יוו יוזַא טקנופ טעוועדליוועג ןילָאוו ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטַאנגַאמ

 .הכולמ רעשיליופ רעד ןופ ןלייט

 .81 'ז ,דנַָאב רעטשרע ,עטבישעג-סנבעל סנומוימ המלש (*
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,ןרַאוועג ןרָאבעג זיא רעב-קחצי רעדייא רָאי ןציירד ,1775 רֶאי םניא ךַאנ

 ןטימ רחוס ןכעלגעמרַאפ א ,רעטַָאפ ןייז ןופ רעדורב ןרעטלע םעד ןעמ טַאה

 רעשיליופ ַא סָאוו לובלב א רעביא שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ ,םייח 'ר ןעמַאנ

 'ר טימ טלדנַאהעג רעירפ טָאה ץירפ רעד .טכַארטעגסיוא םיא ףיוא טָאה ץירפ

 לֶאמנייק רֶאג םיא זיא'ס ןוא טיורטעג טייצ עצנַאג יד םיא טָאה םייח 'ר :;ןעמייח

 -וצמוא םיא טיירג זיא סָאוו ,אנוש א טימ ןַאט וצ ָאד טָאה רע זא ,ןלַאפעגנייא טינ

 טנעקעג טינ ןיוש ךיז טָאה רע ןעוו ,רעטעפש סָאד רע טַאה ןעזעגנייא .ןעגנערב

 ןוא טלעג ךס א ןבילבעג קידלוש ןעמייח 'ר זיא ץירפ רעשיליופ רעד ;ןפלעה

 רע טָאה ,בוח םנופ ןעיירדוצסיורַא ךיז ידכ ןוא ,ןלָאצַאב טלֶאוועג טינ טָאה רע

 ,דניק ךעלטסירק א טעגרהרעד טָאה רע זַא ,לובלב א טכַאמעג ןדיי םעד ףיוא

 ןעמ טָאה ןַאד ןוא .חספ ףיוא טקַאב'מ סָאוו ,תוצמ יד ןיא טולב ןייז ןצונ וצ ידכ

 רעדניק ןוא בייוו ןייז ךיוא .שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ ןדיי ןקידלושמוא םעד
 עצנַאג ןטלַאהעגפָא טרַאד ייז טָאה'מ ןוא ,טרַאפשרַאפ הסיפת ןיא ןעמ טַאה

 .קידלושמוא וענייז ייז זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיו טָאה סע זיב ,רֶאי ףלעווצ

 ,עילימַאפ עשידיי עצנַאג א סָאוו טרַָאעג טינ ץירפ ןשיליופ םעד טָאה סע

 .שינעגנעפעג ןיא ןרַאי פֶא טרעטצניפ ,קידלוש טינ ךאז ןייק ןיא זיא סָאוו

 טימ טקוקעג ןדיי יד ףיוא טָאה רע לייוו ,טגָאלפעג טינ םיא טָאה ןסיוועג רעד
 ןוא .ןעוועג טינ ןשטנעמ ןייק ןצנַאגניא רֶאג ןטלָאוו ייז יוו גנוטכַארַאפ ַאזַא

 -טולב םעד טימ טייקמורפ רעכעלטסירק ןיא טייהניימעג ןייז קידנעלקיוונייא
 רקיע רעד זיא ,טכַארטעגסיוא ןדיי ןקידלושמוא םעד ףיוא טָאה רע סָאוו ,לובלב

 רע סָאוו ,טלעג סָאד ןדיי םעד ןלָאצַאב ןופ רוטפ זיא רע סָאוו ןעוועג םיא ייב

 .קידלוש םיא זיא

 .ץענעמערק ןיא רחוס רענעעזעגנָא ןא ,הדוהי 'ר ,רעטַאפ סרעב-קחצי ךיוא

 טשרעהעג טָאה סָאוו ,טייקדליוו רעשיצירפ-שיליופ רעד ןופ ןברק ַא ןעוועג זיא

 ןופ לייט ןייק ןעוועג טינ ךַאנ זיא ןילָאוו ץנָאג ןוא ץענעמערק ןעוו ןטייצ יד ןיא

 -רעד טרעוו'ס רעדייא רעבָא .הכולמ רעשיליופ רעד ןופ לייט ַא רֶאנ ,דנַאלסור

 -שיליופ ןופ ןברק א ןרָאוועג זיא רעטַאפ סנָאזניוועל רעב-קחצי יוזַא יוו טלייצ

 ןייז ףיוא ןלעטשפָא ךעלריפסיוא רעמ לסיב ַא ךיז ןעמ ףרַאד ,טייקדליוו רעשיצירפ

 זיא סָאד .ןעוועג זיא רע שטנעמ א ראפ סָאוו ןלייצרעד ןוא טייקכעלנעזרעפ

 ,ערעפסַאמטַא רעד ןגעוו ףירגַאב ןרָאלק א ןבָאה וצ ךס א טפלעה סע לייוו ,קיטיונ

 ןביוהעגנָא ןפַאש ןייז טימ טָאה סָאוו ,שטנעמ רעד ןסקַאוועגסיוא זיא'ס רעכלעוו ןיא

 ךיוא זיא סע .דנַָאלסור ןיא ןבעל ןלערוטלזק ןשידיי םעד ןיא עכָאּפע עיינ ַא

 -על רעב-קחצי ןבָאה סָאוו .ןטפאשנגייא יד ןופ ךס א סָאוו ,םעד בילוצ קיטיונ

 רע טַאה ,טנעקעג םיא ןבָאה סַאוו יד ייב שיטַאפמיס ןוא ביל טכַאמעג ןענַאזניוו
 .ןטַאט ןייז ןופ השוריב ןעמונעגרעביא
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 ןָאזניוועל רעב-קחצי

 זיא רע .ןעוועג טינ רעטַאּפ סנָאזניוועל רעב-קחצי זיא ןַאמ רעכייר ןייק

 ןוא ,לטעטש ןיא רחוס רענעעזעגנָא ןַא ,שטנעמ רעכעלגעמרַאפ ַא ןעוועג רעבָא

 רעסיורג ַא ןעוועג ךַאד רע זיא ,טגָאמרַאפ טינ תורישע ןייק טָאה רע שטָאכ

 ןוא ,טנעקעג טָאה רע לפיוו רעמ ןבעגעג לֶאמ עלַא טַאה רע ;הקדצ-לעב

 ןעניז ןיא לֶאמ עלַא רע טָאה ,םעד ןיא ךיז ןקיטיונ סָאוו ,יד וצ הקדצ ןלייט םייב

 ןעמוק וצ ךיז ןעמעש סָאוו ,יד ןייז ןפרַאד לטעצ ןפיוא עטשרע יד זַא ,טַאהעג

 .ןטעב
 ךַאנ טגַאיעג טינ לֶאמנייק ךיז ןוא טַאהעג טנייפ רע טָאה דובכ ןוא טלעג

 טָאה רע טייוו יוו ;ןשטנעמ טימ ןגירק וצ ךיז טַאהעג טנייפ ךיוא טָאה רע .םעד

 םיא טָאה רעצימיא ןעוו ןוא ,ןעיירעגירק ןופ טכייוועג רע טָאה ,טנעקעג רָאנ

 ,טקידיילַאב ןעניפעג טנעקעג ךיז טָאה רע סַאוו ןופ ,סניוזַא טגַאזעג לֶאמָא

 .ןָאטעג ייוו קרַאטש םיא טָאה'ס שטָאכ ,ןגיוושרַאפ סאד רע טָאה

 זוא ךעלרינַאמ רעייז ןעוועג רע זיא ןשטנעמ טימ ןעגנומענַאב ענייז ןיא

 ,עכלעזַא טימ ןעפעשטרַאפ וצ ךיז טָאהְעג ארומ טלָאוו רע יוו סעפע ןוא ,לדייא

 טפַאשלעזעג טדיימעגסיוא רע טָאה ,ךעלרינַאמ טינ ןוא לדייא טינ ןענייז סָאוו

 ןופ טיהעג ךיז רע טָאה לוש ןיא וליפַא זוא ,טנעקעג רֶאנ טָאה רע טייוו יוו

 ןוא ,ןענווַאד ןכָאנ ןוא ןענוואד ןרַאפ ךעלדער ןיא ףיונוצ ךיז ןעמענ סָאוו ענעי

 ןַאד טקנופ רע לֶאז ןיירַא לוש ןיא ןעמוק זַא .טריפעגנייא ןעוועג םיא ייב זיא'ס

 יוו םעדכַאנ ךיילג רע לֶאז לוש ןופ ןייגקעווַא ןוא ,ןענוואד ךיז טלעטש'מ ןעוו

 .ןענוואד סאד טקידנע'מ

 ןליפרעד טנעקעג טָאה רע .ןיבמ רעסיורג ַא ןעוועג רע זיא ןשטנעמ ףיוא

 םעד טגָאז סע רעוו ,טינ רעוו ןוא שטנעמ רעקיטכירפיוא ןַא ןיא'ס רעוו שוחב

 ;טגָאז רע סָאוו סָאד עקַאט טניימ'ס רעוו ןוא טעפנח'ס רעוו ,טינ רעוו ןוא תמא

 רע טָאה ,ןענעפנח סָאוו יד ןוא ןגיל ןגָאז סָאוו יד ןקידיילַאב וצ טינ ידכ רעבָא
 זַא ,ןייא טינרָאג םיא טלַאפ'ס זַא ןוא ייז טביולג רע זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג

 .תונווכ עטשרעטניה ייברעד ןבָאה ייז

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןענרעל טוג טנעקעג ,ןדמל א ןעוועג זיא רע

 רעמורפ א ןעוועג זיא רע שטַאכ ןוא .ןדער שיליופ טנעקעג טוג ךיוא רע טָאה

 רענעי ןיא טָאה'מ סָאוו יד וצ טוג רעייז ןגיוצַאב ןגעווטסעדנופ ךיז רע טָאה ,דיי

 עלַא וצ טוג ןגיוצַאב ךיז רע טָאה ללכב .םיסרוקיפַא רַאפ ןטלַאהעג ןיוש טייצ

 יד ןופ רענגעק ןייק ןעוועג טינ זיא רע ;ןבעל ןשידיי ןיא ןעגנוריפורג ןוא תותכ

 ,עניארקוא ןיא סולפנייא ןסיורג א טַאהעג ןטייצ ענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,םידיסח

 זַא .ןטלַאהעג טָאה רע .םידגנתמ יד ןופ רענגעק ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא רע ןוא

 -- רעקנעדיירפ ַא ,סרוקיפַא ןא וליפַא רעדַא ,דגנתמ א ,דיסח ָא ןייז ךיז ןעק דיי ַא

 זגירק טינ םיא טימ ךיז ףרַאד'מ ןוא ,טוג ןיוש זיא ,דיי ַא רֶאנ טביילב רע יבא

 .ןגעוו ערעדנַא ףיוא טייג רע סָאוו רַאפרעד
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -עייט ןעוועג הדוהי 'ר רעטַאפ סנָאזניוועל רעב-קחצי ייב זיא תמא רעד

 .טייל וצ ןוא טָאג וצ ךעלרע ןעוועג זיא רע .טלעוו רעד ןיא ץלַא ןופ רער

 סָאד ןוא "תונורכזה רפס, סנָאזנָאטָאנ רעב דוד ןיא טרעדלישעג רע טרעוו יוזַא

 ."הדוהי די, ןייז ןיא ןיילֶא ןֶאזניוועל רעב-קחצי םיא ןגעוו טלייצרעד עבלעז

 ,.שטנעמ רענייצ תמא ןַא זיא רע זַא ,ןגָאז טנעקעג ךעלקריוו ןעמ טָאה םיא ףיוא

 ןייר ןעוועג רע זיא יוזַא ,רעטקַארַאכ ןיא ןייר ןעוועג זיא רע יוו יוזַא טקנופ ןוא

 טָאה'מ זַא ,יוזָא ןָאטעגנָא קידנעטש ךיז טָאה רע .ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןייז ןיא

 טָאה רע סָאוו ץלַא .ןעז טנעקעג טינ עלעקנירפש ןייק רעדיילק ענייז ףיוא

 ,ןעניימ טנעקעג טָאה'מ זַא ,טענ יוזָא ןוא קיטכיצ יוזָא ןעוועג זיא ,ןגַארטעג

 ,טיהעגפַא יוזא רעדיילק ענייז טָאה רע .סיורַא לדָאנ רעד ןופ סָאוו רָאנ זיא'ס זַא

 ןעוועג רע זיא יוזַא טקנופ ןוא .ןייז טינ קעלפ ןייק לֶאמנייק ייז ףיוא לֶאז'ס זַא

 -עג ךיז רע טִאה טייקנייר וצ טפַאשביל רעסיורג ןייז ןיא ;ןסע ןטימ טיהעגפַא

 ,רעביז ןייז טנעקעג טינ טָאה רע לייוו .בוטש רעדמערפ ַא ןיא ןסע וצ טסואימ

 .ןשַאוועגסיוא טוג סעפעג סאד רעירפ טָאה'מ יצ

 ךיז לֶאז סָאוו ,םענייא ךֶאנ ץענעמערק ןיא ןעניפעג וצ רעווש ןעוועג זיא סע

 ןוא טייקלדייא ןיא הדוהי 'ר רעטַאפ סנָאזניוועל רעב-קחצי וצ ןכיילגרַאפ ןענעק

 -רעד ךיז ןבָאה עלַא .טייקיטכירפיוא ןוא טייקכעלרע ןיא ךיוא ןוא ,טייקנייר ןיא

 זיולב ןענייז םעד ןיא םָאנסיוא ןַא .גנוטכַא סיורג טימ ןגיוצאב םיא וצ ראפ

 םענייק וצ ןבָאה סָאוו ,םיצירפ עשיליופ ענעזַאלעצ ןוא עדליוו ענעי ןעוועג

 סעמעוו ,ןשינעפעשַאב ףיוא יוו ןדיי ףיוא טקוקעג ןוא טַאהעג טינ גנוטכַא ןייק

 .רקפה ןצנַאגניא זיא'ס ןבעל

 עלעגעוו א טימ ןרָאפעג ץענעמערק ןיא זיא הדוהי 'ר ןעוו ,לֶאמנייא
 רעשיליופ רעסיורג ַא ןרָאפעגנָא ןגעקטנַא םיא זיא ,געוו ןלֶאמש א ףיוא הרוחס
 זַא ,לֶאמש יוזַא ןעוועג זיא געוו רעד לייוו ןוא ,עטערַאק רעכייר א ןיא ץירפ

 זעיירדסיוא ךיז רַעְדָא ,טייז ַא ןיא ןעמענרַאפ וצ ךיז ןעוועג ךעלגעממוא זיא'ס
 ךיז הרוחס טימ עלעגעוו סהדוהי 'ר טָאה ,קירוצ ןרָאפ ןענעק לֶאז'מ זַא ,יוזַא
 -יופ םעד טָאה סָאד ןוא ,ץירפ ןסיורג םעד ןופ עטערַאק רעד ןֶא טעפעשטרַאפ
 רעד ןופ סיורַא זיא רע זַא ,החיצר רעדליוו אזַא ןיא ןבירטעגניירא ןַאּפ ןשיל
 ןגָאלשעג גנַאל יוזַא ןדיי םעד רע טָאה ץלֶאה קיטש ַא קידנפַאכ ןוא עטערַאק
 -עצ א עלעגעוו ןפיוא ןגיל ןבילבעג זיא ןוא טשלחעג טָאה רע זיב פָאק ןרעביא
 .טיוט ןיוש זיא רע זַא ,טניימעג טָאה'מ ןוא רעטקיטולב

 "אפ סנָאזניוועל רעב-קחצי טָאה'מ זיב טרעיודעג גנאל םעדכָאנ טָאה סע

 ןבעל ןצנַאג ןפיוא עקילַאק ַא ןבילבעג ןיוש זיא רע רעבָא .טרעטנימעגּפָא רעט

 .רעירפ יוו יוזָא ןטפעשעג ענייז טימ ןבעגפָא ךיז טנעקעג טינ רעמ ןיוש טָאה ןוא
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 ייב ,םיריוטקַָאד יד ןוא .פֶאק ןיא ןקיטייוו עכעלקערש ןופ ןטילעג טָאה רע

 לֶאמנייק רעמ לֶאז רע זַא ,טגָאזרַאפ םיא ןבָאה ,טרירוקעג ךיז טָאה רע עכלעוו
 ךיוא ןוא חומ םעד ןעגנערטשנָא טינ רֶאט רע לייוו ,רפס ןייק ןיא ןקזקניירַא טינ

 יד ןרילרַאפ טינ ןצנַאגניא ךַאנ לֶאז רע .טַאהעג ארומ טָאה'מ .ןגיוא יד טינ

 ךיז טָאה הדוהי 'ר ןוא ,פֶאק ןיא פעלק עקרַאטש יד רעביא ןגיוא יד ןופ היאר

 טַאהעג ארומ רע טַאה ןענווַאד וליפָא זַא ,ןטיה קרַאטש יוזַא טפרַאדעג םעד ןיא

 טרעיודעג טָאה סע .קינייוונסיוא ףיוא ןענוואד טזומעג טָאה רע ןוא רודיס ןופ

 זיא ןבעל ןייז ראפ הנכס יד ןוא רעסעב לסיב א ןרָאוועג םיא זיא'ס זיב ןרָאי

 ןיא ןקוקניירָא, ןביוהעגנָא רעדיוו רע טַאה ןאד .סיורג יוזַא ןעוועג טינ ןיוש

 ןעגנערטשוצנָא טינ טיהעגפָא רעייז ןייז טפרַאדעג ץלַא טָאה רע רעבַא ."רפס ַא

 ןטצעל ןזיב דילַאווניא ןַא ןבילבעג זיא רע .ןגיוא יד טינ ךיוא ןוא חומ םעד ליפוצ

 ןַא ראפ טכַאמעג םיא טָאה סָאוו ,ץירפ רעשיליופ רעד ןוא .ןבעל ןייז ןופ גַאט

 ץענעמערק ןיא ןוא .רַאפרעד ןרָאוועג טפָארטשַאב טינרָאג טימ זיא ,דילַאווניא

 טוג, ךאנ טָאה הדוהי 'ר זַא ,טגָאזעג ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה

 רעד ןעוו ןעוועג טלָאוו סָאוו םערַָאוו ,למוג ןשטנעב געמ רע ןוא ?ןטינשעגפַא

 ךַאנ םיא טלָאוו ,ןרָאצ ןדליוו אזַא ןיא ןיירַא זיא סָאוו ,ץירפ רעשיליופ רעכייר

 ..?טעגרהרעד ןצנַאגניא ,הלילח

 ץענעמערק ןיא טפַאשרעה רעשיליופ רעד ןגעוו ןעגנורענירעד עכלעזַא

 ןופ ןרַאי יד ןיא ,ןילָאוו ץנַאג טָאה'מ ןעוו טַאהעג ןַאזניוועל רעב-קחצי טָאה

 טָאה סע .דנַאלסור וצ ןבעגעגפַָא סָאד ןוא ןליופ ןופ ןסירעגפַא ,1795 ןוא 3

 ןליפ טזומעג טַאה רע .טכַארטעג םעד ןגעוו טָאה רע ןעוו ןרעדיוש טזומעג םיא

 ערעגרע ךַאנ ןוא סניוזַא זָא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו ןצרַאה ןיא קיטייוו ןפיט א

 ןיא סִאוו ,יד וצ רֶאנ טינ ןַאטעג םיצירפ עשיליופ עטעוועדליוועצ ןבָאה ןכַאז

 ןוא רעטרעדנוה ךַאנ ןופ תוחפשמ יד ןיא סָאוו ,יד וצ ךיוא רֶאנ ,החפשמ ןייז

 ןוא סיורג יוזַא טינ זיא ןויזב ןייק ןוא קיטייוו ןייק .רעדניק עשידיי רעטנזיוט

 טָאה'מ זַא ,טסייוו סָאוו ,דניק א ןופ ןויזב רעד ןוא קיטייוו רעד יוו ףיט יוזָא טינ

 ןעוועג זיא'ס לייוו ןוא .ביל קרַאטש יוזַא טָאה רע ןעמעוו ,ןטַאט ןייז ןגָאלשעג

 רעדליוו רעד וצ סאה א טימ ןסקַאווסיוא לֶאז ןָאזניוועל רעב-קחצי זַא ,ךעלריטַאנ

 -סיוא אלימב ןיוש זיא ,טייצ רענעי ןופ עטכַאילש רעשיליופ רענעזָאלעצ ןוא

 סָאוו ,גנוריגער רעד וצ גנואיצאב ערעסעב א ןבָאה לֶאז רע זַא ,יוזַא ןעמוקעג

 זעמ ןעק םעד טימ ןוא .עטכַאילש רעקיזָאר רעד ייב טכַאמ יד ןעמונעגוצ טָאה
 ,ןדיי א ןופ טייקרַאבקנַאד יד ןעוועג זיא סע .םזיטָאירטַאּפ ןשיסור ןייז ןרעלקרעד

 .קלֶאפ ןייז ןופ קיטייוו םעד טליפעג ףיט טָאה סָאוו
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 יד ןיא ךַאנ ןַאזניועל רעב-קחצי טָאה רעטָאפ ןייז ןופ סולפנייא ןרעטנוא
 רדח ןיא .ןענרעל םוצ קשח ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןזיוועגסיורַא ןרָאידרעדניק
 ןייז טרעדנואווַאב ןבָאה םידמלמ עלַא ןוא דימתמ רעטסערג רעד ןעוועג רע זיא
 טָאה'מ סָאוו ץלֶא .טַאהעג טינ ןכיילג ןייק ךיז וצ טָאח סָאוו ,ןורכז ןקידריווקרעמ
 טקנעדעג סָאד טָאה רע ןוא פאק ןיא ןיירַא דלַאב םיא זיא ,טנרעלעג םיא טימ
 רעצנַאג א ןעוועג ןיוש רע זיא רֶאִי ןעצ ןופ רעטלע רעד ןיא ןוא ,קינייוונסיוא ףיוא
 ואוו טסואוועג רע טָאה ,טגערפעג רַאנ םיא טָאה'מ סָאוו ןוא ך"נת ןיא יקב
 רע טָאה םיאיבנ יד ןופ .ףיורעד ןַארַאפ זיא'ס שוריפ ַא רַאּפ סָאוו ןוא טייטש'ס
 טוג ןיוש רע טָאה ארמג ךיוא .קינייוונסיוא ףיוא ךעלטיפַאק עצנַאג טקנעדעג
 ךיז רע טָאה ,טשימעגפיוא רָאנ םיא ראפ טָאה'מ אתכסמ א רַאּפ סַאוו ןוא טנעקעג
 זיא יוזַא .שיסור טנרעלעג ךיוא רע טָאה םעד וצ ןוא .שימייה טליפעג טרָאד
 רע זיא ץענעמערק ןיא דזַא ,ןגָאז ןעק'מ ןוא ,רעטָאפ ןייז ןופ ןליוו רעד ןעוועג
 ,שיסור טנרעלעג טייצ רענעי ןיא טָאה סָאוו ,לגניי עשידיי עטשרע סאד ןעוועג
 .ךעלטנירג יוזַא טנעקעג ךַארפש יד רע טַאה ןסקַאוועגסיוא זיא רע זעוו ןוא
 עשיסור יד ןרידוטש וצ יוו ךוב-ןרעל א ןבירשעגנָא שיאערבעה ףיוא טָאה רע זַא
 -עג טָאה רע ;רעשירערעלקפיוא ןַא ןעוועג םעד ןיא זיא ליצ רעד ןוא ,ךַארפש
 ןענרעלסיוא ןענָאק ךיז ןלַאז .שיאערבעה ןענעק סָאוו ,רעדניק עשידיי זַא ,טלַאוו
 טָאה רע ןוא קיטכיוו רעייז ןעוועג םיא ייב זיא סָאד .ךיוא ךארפש עשיסור יד
 ,םעד ןגעק ןעוועג ןענייז סַאוו ,יד טימ ןרַאי ענייז עלא טפמעקעג רַאפרעד
 .ןכארפש עדמערפ ןרידוטש ןלֶאז רעדניק עשידיי זַא

 -קחצי טדער ךארפש עשיסור יד ןרידוטש וצ ךוב-ןרעל ןקיזָאד םעד ןגעוו

 זיא סָאוו ,"לארשיב הדועת, ןייז ןופ לטיפַאק ןטרעפ םניא ןאזניוועל רעב

 ןיא רוד ןשידיי םעיינ םעד ןופ ,עיצוטיטסנָאק יד ,טסעפינַאמ רעד ןעוועג

 טנָאמרעד רע .טרעדנוהרַאי ןטנצניינ םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא דנַאלסור

 ןעגנערב וצ ןבירשעגנָא "איסור ןושל ידוסי, ךוב-ןרעל םעד טָאה רע זַא ,טרָאד

 ןעוו ןשטנעמ עטעדליבעג-ךעלטלעוו ןרעוו ןפלעה ייז ןוא רעדניק עשידיי ןצונ

 ןלַאפרַאפ זיא ךוב-ןרעל םעד ןופ טפירקסונַאמ רעד רעבָא .ןסקַאווסיוא ןלעוו ייז

 סָאוו .םיבתכ יד ןשיווצ .זעמוקעגניהַא זיא רע ואוו טינ טסייוו'מ ןוא ןרַאוועג

 -טג טינ טפירקסונַאמ םענעי ןעמ טָאה ,ןַאזניוועל רעב-קחצי ןופ ןבילבעג ןענייז

 .ןענופ

 -- ןעוועג זיא רע .ןגָארקעג טינ ןאזניוועל טָאה גנודליב עשיטַאמעטסיס ןייק

 .ןיילַא טנרעלעג טָאה רע .טסייה סָאד ,טקַאדידָאטיוא ןא -- ןֶא טפזר ןעמ סָאוו
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 ךיז ראפ טָאה רעצימיא ביוא זַא ,ןגָאז ןעק'מ ןוא .רערעל רענעגייא ןייז ןעוועג

 .ןָאזניועל רעב-קחצי ןעוועג סאד זיא ,רערעל ןטוג ַא ןבילקעגסיוא לֶאמָא

 .ןביילקסיוא טנעקעג טינ רע טָאה ןיילָא ךיז יוו ךיו רַאּפ רערעל ןרעסעב ןייק

 זא ,שוחב טליפעג ןרָאי עגנוי רֶאג יד ןיא ךאנ טלַאוו רע יוו טקנופ

 עכָאפע רעיינ א ןופ רענַאיִפ רעד ןרעוו וצ ןעמוקסיוא רעטעפש םיא טעוו'ס

 טנפָאוואב ןייז ןזזמ רע טעוו םעד בילוצ זַא ןוא ןבעל ןלערוטלוק ןשידיי םניא

 גָאט רע טָאה ,ןסיוו ןכעלטלעוו ךס א טימ ךיוא ןוא ןסיוו ןשידיי ךס א טימ

 סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,טרידוטשעג טכַאנ יוו גָאט ,טנרעלעג טכַאנ יוו

 רעטלַא רעצנַאג רעד ןופ ןוא דומלת ןופ םי ןסיורג םעד ןיא ןעמואוושעג זיא רע

 עשיאעפַָארייא יד טרידוטשעג ךיוא רע טָאה ,רוטארעטיל רעזעיגילער-שידיי

 .ןכַארפש עשיאעּפֶארייא יד רעסיוא ןוא ,רוטַארעטיל עשיגָאלָאעט ןוא עשיפָאסַאליפ

 ןוא שיזיוצנַארפ ,שטייד רעסיוא ,טנרעלעגסיוא טוג ןיילַא ךיז טָאה רע סַאוו

 ,שיכירג טרידוטשעג ךיוא הדמתה רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ רע טָאה ,שיסור

 םעד ןיא יקב א ןרָאוועג רעטעפש זיא רע ןוא שיאעמַארַא ןוא שיריס ,שיבָארַא

 םעד טקידערפעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,קרעוו ענייז טנעייל'מ ןעוו ןוא .ךיוא

 זבעגפָא ךיז ןוא ןשטנעמ עטעדליבעג-ךעלטלעוו ןרעוו ןפרַאד ןדיי זַא ,קנַאדעג

 ןיא רעגריב עכיילג ןוא עכעלצונ ,עטוג ןייז ןוא טעברַא רעוויטקודַארפ טימ

 -- קרעוו ענייז ןיא טָאה רע יוו ךֶאנ טגלָאפ'מ ןעוו ;ןעניואוו ייז ואוו ,רעדנעל יד

 ןיא ןוא *לבבורז, ןיא ,*הדוהי תיב, ןיא ,"לארשיב הדועת, ןייז ןיא רקיע רעד

 ןייז ןרעדנואווַאב ןעמ זומ ,טייקשידיי ןוא ןדיי טקידייטרַאפ -- ?"םימד ספא, ןייז

 רעד טימ תוכייש א טַאהעג רֶאנ טָאה סָאוו ץלַא ןיא ןסיוו ןכעלנייוועגרעסיוא

 רעדנעל ןוא רעקלעפ ןופ עטכישעג רעד טימ ןוא קלַאפ ןשידיי ןופ עטכישעג

 .ללכב

 ;ןסיוו טינ לֶאז רע סָאוו ךַאז ןייא ןייק ןעוועג טינרָאג םעד ןיא זיא סע
 ןבָאה טינ לֶאז רע סָאוו םעד ןגעוו קרעוו קיטכיוו ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 קרעוו א ןופ ךעלטיפַאק רָאּפ א ןיא זיולב ןביירש ןייז ןיא טָאה רע ;טנעיילעג

 -עג רעשידיי רעטלַא רֶאי טנזיוט רֶאּפ א רעביא עיסרוקסקע ןַא ןכַאמ טנעקעג

 וצ ןשינעעשעג ןוא ןטנעמַאמ עטסקיטכיוו יד ןלעטשסיורַא ייברעד ןוא עטכיש

 ןופ רעגייטש רעד ךעלנייוועג זיא'ס יוו ןוא ,ןזייוואב ליוו רע סָאוו סָאד ןזייווַאב

 ןזָאל ןוא תונשקע טימ סעפע ףיוא ךיז ןגיילרַאפ סָאוו ,ןטסילַאעדיא-ןרענָאיפ

 דימ טינ לֶאמנייק רע זיא ,םעד ןיא טביולגרַאפ קרַאטש ןענייז ייז לייוו ,פֶא טינ

 -ֶארּפ ןופ ןוא גנורעלקפיוא רעכעלטלעוו ןופ קנָאדעג םעד ןקידיירפ וצ ןרָאוועג

 .ןדיי ייב טעברַא רעוויטקוד
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 זעוועג זיא'ס יוו ןוא ,טכַאמעג הנותח ןענָאזניוועל ןעמ טָאה רֶאי ןצכַא וצ

 טינ דייר ןייק רָאג עביל יוו ךַאז ַאזא ןגעוו טָאה ,ןטייצ ענעי ןיא רעגייטש רעד

 -עטַאט ןֶאט בילוצ טפרַאדעג טַאלג טָאה רעב-קחצי רעגנוי רעד .ןייז טנעקעג

 .ןבילקעגסיוא םיא רַאּפ ןבָאה ייז סָאוו ,לדיימ רעד טימ ןבָאה הנותח ןוא עמָאמ

 ךיז רע טָאה הנותח רעד אנ ןוא ,טַאהעג הנותח טָאה ןוא טגלַאפעג ייז טָאה רע

 טייוו טינ זיא סָאוו ,ווָאליוויזדָאר לטעטש םעד ןיא טצעואב לבייוו רעגנוי ןייז טימ

 טינ רעייז ןעוועג ןֶא גנַאּפנָא עמַאס ןופ זיא ךודיש רעד רעבַא .ץענעמערק ןופ

 טינ ךיז טָאה רע יוו ;טַאהעג ביל טינ בייוו ןייז טָאה רעב-קחצי ;רענעטַארעג ןייק

 טָאה רע ;טנעקעג טינ ץלַא סָאד רע טָאה ,ריא וצ ןעניואוועגוצ ךיז טסיילפעג

 זיא רע לייוו ןוא ,ריא ףיוא ןחמוא ןכעלקערש א ןפרַאוועג הנותח רעד ךַאנ ךיילג

 -רעד טוואורפעג רע טָאה ,שטנעמ רעלעדייא ןֶא רעייז ןעוועג רוטַאנ רעד ןיא

 ןעוו .טייצ רעד טימ זַא ,טניימעג טָאה רע ;ךיז ןיא ליפעג ןטכעלש םעד ןקיטש

 .ליפעג ןרעסעב א ןבָאה רשפא ריא וצ רע טעוו ,ןרָאבעג דניק ַא םיא ןופ טעוו יז

 -עג דניק א םיא ןופ טָאה יז יוו םעדכָאנ ;שרעדנַא ךיז טָאה טזָאלעגסיוא רעבָא

 -מוא ןרעסערג א ךַאנ ריא ףיוא רע טָאה ,ןברַאטשעג זיא דניק סָאד ןוא ןרָאב

 .ךיז ןיא ןקיטשרעד טנעקעג טינ רעמ ןיוש סָאד טָאה רע ןוא ןפרָאוועג ןח

 ןעיורפ עשידיי ןענייז ןטייצ ענעי ןיא לייוו .ןעוועג טינ סָאד זיא רעדנואוו ןייק

 טימ ןעמ טָאה הרות ןייק :ץלַא ןיא ןענַאטשעגקירוצ רעייז ןעוועג דנַאלסור ןיא

 ייז ןענייז תווצמ ןופ ,ןבעגעג טינ ייז ןעמ טָאה גנודליב ןייק ,טנרעלעג טינ ייז

 .טינ ךיז ייז ןבָאה טצופעג ,טפרַאדעג טינ ךַאז ןייק ייז ןבָאה ןסיוו ,רוטפ ןעוועג
 ןיוש זיא ןאזניוועל רעב-קחצי לייוו ןוא ;הריבע ןַא ןעוועג ךֶַאד זיא סָאד לייוו

 רַאפ שוח א טימ ןוא ןסיוו ךס ַא טימ ןַאמרעגנוי רעקיטלעווטנייה א ןעוועג

 עגנוי עקידלטעטשניילק ,עטושפ סָאד זַא ,ךעלריטַאנ ץנָאג ןעוועג זיא ,טייקנייש

 טינ רעמ ןיוש ליפעג םעד טָאה רע לייוו ןוא .ןלעפעג טינ םיא לֶאז לבייוו עשידיי

 ןֶא רעייז ןרָאוועג בוטש ןיא ערעפסַאמטַא יד זיא ,ךיז ןיא ןקיטשרעד טנעקעג

 רעד סָאוו םעד ןופ טקידיילַאב טליפעג ךיז טָאה לבייוו עגנוי סָאד .ענעגיוצעגנָא

 ןעמוקעגסיוא ריא ייב זיא טייקטושפ ריא ןיא ןוא יוזַא ריא וצ ךיז טיצַאב ןַאמ

 רע סָאוו רַאפרעד םיא טימ ןענעכערוצפַא ךיז ןֶאט ןעק יז סָאוו עטסעב סָאד זַא

 ...ןעמס םיא -- זיא ,ביל טינ יז טָאה

 ןיוש זיא יז ןוא ,ןטכַארטרעד טנעקעג טינ ךיז יז טָאה לטימ רעדנַא ןייק וצ

 םוצ ןעגנאלרעד םיא טעוו יז סָאוו .ןסע םעד ןיא םס ןַאטוצניירַא טיירג ןעוועג

 ,םיא רַאּפ וצ אד טיירג יז סָאוו טפַאכעג סנטייצַאב ךיז טָאה רע רעבַא .שיט

 .ןבעל ןבילבעג זיא ןוא טיירדעגסיורַא ךיז טָאה רע סָאוו סנ ַא ןעוועג זיא'ס ןוא
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 ןַאזניוועל רעב-קחצי

 רעטייוו לֶאז קלֶאפדרַאּפ סָאד זַא ,ךעלגעממוא ןעוועג ןיוש זיא םעדכַאנ

 טניימעג טושפ סָאד טָאה ןאזניוועל רעב-קחצי ראפ .ןעמַאזוצ ןעניואוו ןביילב

 .ריא ןופ קעווַא זיא ןוא טג א ןבעגעג בייוו רעד רע טָאה ,ןבעל סאד ןלעטשנייא

 טנעקעג טינ םיא ןבָאה ןוא םערַא ןעוועג ןַאד ןיוש ןענייז ןרעטלע ענייז לייוו ןוא

 םעד ןופ הנויח ןייז ןגיוצעג טָאה ןוא רערעל א ןרַאוועג רע זיא ,ןטלַאהסיוא

 .רעזייה עשידיי עכייר ןיא "ןדנוטש, ןבעגעג טָאה רע סָאוו

 -נייק רעמ ןיוש רע טָאה ,טגעגפָא טָאה רע סָאוו ,בייוו רעטשרע רעד ךַאנ

 ,ןביולג וצ טנורג א ןארָאפ זיא'ס ןוא .טַאהעג הנותח טינ ןבעל ןייז ןיא לֶאמ

 ןוא םערֶא ןעוועג קידנעטש זיא רע סִאוו רַאפרעד ןעוועג יאדווַא זיא סָאד זַא

 לוע ןרעווש םעד ךיז ףייא ןעמענ טנעקעג טינ טושפ טָאה רע .קנַארק ךיוא

 ,ןבעל וצ ןענַאוו ןופ טַאהעג טינ טָאה ןיילַא רע לייוו ,עילימַאפ א ןטלַאהסיוא ןופ

 ןכלעוו ףיוא ,קרעוו יינ א ןבעגסיורַא טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,לֶאמ עלַא ןוא

 עכייר וצ ווירב-םינונחת טימ ןדנעוו טזומעג ךיז רע טָאה ,טעברַאעג גנַאל טָאה רע

 .םעד ןיא ןפלעהסיורַא םיא ןלָאז ייז זָא ,ןדיי

 'ןרָאי עגנוי רָאג יד ןיא ךַאנ ןָאזניועל רעב-קחצי זיא ןרָאוועג קנַארק

 גָאט טעברַאעג רעווש רעייז טָאה רע סָאוו רַאפרעד ןעוועג יאדווַא זיא סָאד ןוא

 רע זַא .ןעז וצ םיא ףיוא ןסַאפפיוא לֶאז'ס רעוו ןעוועג טינ זיא'ס ןוא טכַאנ יוו

 טינ טָאה סָאוו ,שטנעמ רעד ,רע .גונעג ןפָאלש ךיוא ןוא טייצ ןיא ןסע לֶאז

 ןייק ,ארמג רעד ןיא טשפ ןייא ןייק ,הרות רעד ןיא קוספ ןייא ןייק ןעזרַאפ

 תוכייש ַא טַאהעג רֶאנ טָאה סָאוו ,קרעוו ןייא ןייק ןוא ,םישרדמ יד ןיא הרוש ןייא

 -עטיל רעשידיי רעטלַא ןוא עטכישעג רעשידיי רעטלַא ןופ גנושרַאפ רעד טימ

 ןייז טיהעגפָא טינ טָאה רע ןוא ;ןעזרַאפ אי אקווד ןייִלַא ךיז טָאה רע -- רוטַאר

 ףיוא טעברַאעג טינ טָאה רע לפיוו .ךיז ףיוא ןבעגעג גנוטכַא טינ ןוא טנוזעג

 ,גונעג טינ ץלֶא ךַאנ זיא סָאד זַא ,טכודעג םיא ךיז טַאה ,ךס ַא ןסיוו וצ ךיז

 ןרַאוועג ןיוש זיא רע ןעוו ןוא ,רעמ ךֶאנ ןוא רעמ ךאנ ןסיוו זומ ןוא ףרַאד רע זַא

 ,טנוזעג ןייז ןטיהרַאפ וצ ןאט סעפע טזומעג ןיוש טָאה רע זא ,קנַארק יוזא

 יד ןבילקעגסיוא ןוא .טרַאד ןרירוק וצ ךיז דָארב ןייק ןרַאפעגקעווַא רע זיא

 ערעסעב ןזעוועג ןענייז טרָאד סָאוו םעד בילוצ טינ רע טאה טָאטש עשיצילַאג

 טרַאד סָאוו םעד בילוצ רֶאנ ,ץענעמערק ןיא ןוא ליוויזדַאר ןיא יוו םיריוטקָאד

 עשיאעפָארייא ןֶא טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאוו ,םיליכשמ ערעסעב ןעוועג ןענייז

 .גנודליב

 עטסנעעזעגנָא יד טימ טנעקַאב ןַאזניוועל רעב-קחצי ךיז טָאה דארב ןיא

 -נעמוילב שירעב ,קיב לאומש בקעי ,רעטרע קחצי -- טייצ רענעי ןופ םיליכשמ

 -קחצי יוו טקנופ ,טָאה רעכלעוו ,ןיפעל לדנעמ ןטמירַאב םעד טימ ךיוא ןוא דלעפ

 ןיא ןרָאוועג ןרָאבעג .זיא רע לייוו ,עניארקוא ןופ טמַאטשעג ךיוא ,ןֶאזניוועל רעב

 .עינרעבוג רעילָאדָאּפ ןיא סָאוו ,ווָאנעטַאס לטעטש םעניילק םעד
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 ,טכָארבעג טינ דָארב ןייק ןֶאזניוועל טָאה ךיז ןרירוק וצ ףיוא טלעג ןייק

 עלעטש א ןענופעג םיא רַאפ ןעמ טַאה ,טָאהעג טינ רע טַאה ןבעל וצ סַאוו ןופ

 -כוב א ןרַָאוועג תוריכש עניילק רַאפ טרַאד זיא רע .טפעשעג-סלדנַאה א ןיא
 -אזקע ןטלַאהעגסיוא לֶאּפָאנרַאט טָאטש רעד ןיא רע טָאה רעטעפש ןוא ,רעטלַאה

 ,לושדלַאער ַא ןרָאוועג טעדנירגעג דֶארב ןיא זיא'ס ןעוו ןוא ,רערעל ףיוא ןעמ

 טָאה םעד ןופ ןוא רערעל ןשיאערבעה א ןופ עלעטש יד ןגַארקעג ןטרַאד רע טַאה

 .ןופרעד ןרַאפשוצפָא סעפע ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא ,טבעלעג רע

 .לסיב א ןרירוק וצ ךיז רַאטקַאד ַא וצ ןעגנַאגעג ןיוש רע זיא

 טימ ןרָאוועג טעדניירפַאב טנעָאנ ןאזניוועל רעב-קחצי זיא עיצילַאג ןיא

 יכובנ הרומ, ןופ רבחמ םעד ,לָאמכָארְק ןמחנ "ר ןטנרעלעג ןשידיי ןסיורג םעד

 -עפש ןוא ,וועיקלַאשז טָאטש רעד ןיא רע זיא םיא טימ ןרָאוועג טנעקַאב ."ןמזה

 ןלַאמכָארק טימ טכַארברַאפ טָאה רע סָאוו םישדח יד זֶא ,ןבירשעג רע טָאה רעט

 טָאה רע ."טלעוו רעד ןיא ץלָא ןופ רערעייט, םיא ייב ןענייז וועיקלַאשז ןיא

 -כַארק ןמחנ 'ר ןופ רעטנורַא ןלָאפ סָאוו ,ךעלקערב יד ןופ, זַא ,ןבירשעג ךיוא

 ."רעכיב עצנַאג ןסקַאויעגסיוא זדנוא ייב ןענייז ,טפַאשנסיוו ןופ שיט סלַאמ

 זעוו ןטייצ יד ןגעוו טרַאד ןוא אד ןפרַאוועצ טניפעג'מ סָאוו ץלָא ןופ
 זַא .ןעז ןעמ ןעק ,ןרירוק ךיז דֶארב ןייק ןעמוקעג זיא ןַָאזניוועל רעב-קחצי
 סָאוו ןגירק .טנוזעג ןייז יוו רעמ טַאהעג ןעניז ןיא ןענרעל סָאד טרַאד טָאה רע
 ךס ַא ןעק'מ ןעמעוו ייב ,ןשטנעמ עכלעזַא טימ טפַאשטנַאקַאב ןריפ ןוא ןסיוו רעמ
 .רקיע רעד ןעוועג םיא ייב זיא סאד -- ןענרעל

 טרַאד ךיז טָאה ןוא ץענעמערק ןייק קירוצ ןעמוקעג רע זיא 1817 רֶאי םניא

 -פיוא לֶאז'ס רעוו ןעוועג טינ זיא טָאטשסטרובעג ןייז ןיא ךיוא רעבָא .טצעזַאב

 רעטומ ןייז לייוו .ןטיהפָא ךיז לֶאז רע זַא ,ןבעג גנוטכַא ןוא טנוזעג ןייז ףיוא ןסַאפ

 רע טָאה טבעלעג .טַָאהעג טינ רע טָאה עילימַאפ ןייק ןוא טיוט ןעוועג ןיוש זיא

 ריבג רעצענעמערק א םענייא ייב רערעל א ןעוועג זיא רע סַאוו םעד ןופ ןאד

 רעבָא ,רֶאי קיצנַאווצ ןוא ןיינ ןַאד רע זיא ןעוועג טלַא .גרעבסעדנַאל ןעמַָאנ ןטימ

 רע טַאה טייצ רענעי ןיא ןוא ,ןסיוו ךס ַא טימ ןדָאלָאב טוג ןעוועג ןיוש זיא רע

 רעטעפש םיא טָאה סָאוו ,"לארשיב הדועת, קרעוו ןייז ןביירש ןביוהעגנָא סָאד

 -ער עשיסור עטסכעה יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןדיי ייב רֶאנ טינ טמירַאב טכַאמעג

 ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאוו ,ןעלטיפאק יד ןופ ןטפירקסונַאמ יד .ןזיירק-סגנוריג

 יד יוו יִוזַא ןוא ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג ץענעמערק ןיא ןענייז ,ןביירש

 ןרַאוועג טכַארטַאב ןטייצ ענעי ןיא ןענייז ,טקידערפעג טָאה רע סָאוו ,ןעעדיא

 ןביוהעגנָא לטעטש םעניילק םעד ןיא םיא ןעמ טָאה ,תוסרוקיפַא עטסערג יד יוו

 -עגסיוא םעד ןיא ךיז ןבָאה ערעדנא עלַא יוו רעמ ןוא ,ןבעל סָאד ןרעטיברַאפ
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 רענגעק עטסערג יד ןעוועג טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,םידיסח עמורפ יד טנכייצ
 .ןדיי רַאּפ גנודליב רעכעלטלעוו ןופ

 ענעי ןיא טָאה'ס רעפסָאמטַא ןֶא ראפ סָאוו םעד ןגעוו ףירגַאב ןתמא ןא

 טָאה ןָאזניוועל רעב-קחצי ואוו ,ץענעמערק לטעטש םעד ןיא טשרעהעג ןרָאי

 ןֶאזנאטַאנ רעב-דוד סָאוו טנעייל'מ ןעוו ןבָאה ןעמ ןעק ,ןפַאשעג ןוא טבעלֶעג

 זא ,רע טלייצרעד טרַאד ."תונורכזה רפס, ךוב ןייז ןיא םעד ןגעוו טלייצרעד

 ,םידמול ;ןדיי ןטרָאס יילרעיירד ןעוועג ץענעמערק ןיא ןענייז ןטייצ ענעי ןיא
 ןייק ןעוועג טינ ןענייז םידמול יד ,רע טגָאז ,רעבָא .םיתב-ילעב ןוא םיליכשמ

 -ילעב יד ךייש סָאוו ןוא ,םיליכשמ ןייק ןעוועג טינ ןענייז םיליכשמ יד ,םידמול

 ...םינויבאו םיינע .טיילעמערַא עסיורג ןעוועג עלֶא ייז ןענייז םיתב

 .םידיסח ןעוועג ןענייז עלַא -- ךיילג ןעוועג עלַא ןענייז זיולב ךַאז ןייא ןיא

 םעד בילוצ רעוו ןוא ,ןענַאטשרַאפ טינ רעסעב טָאה רע סָאוו םעד בילוצ רעוו

 ...טניולעג רעסעב יוזַא םיא ךיז טָאה'ס סָאוו

 ,ןיטוט טימ טלדנַָאהעג טָאה'מ סָאו םעד ןופ ןגיוצעג ןעמ טָאה הנויח

 ןופ טבעלעג ןבָאה סָאוו ,עקיצנייא יד .ןכַאז עכלעזַא ךַאנ ןוא ןפנַארב טפיוקרַאפ

 ערעדנַא יד ןוא סרעטסוש יד ,סרעדיינש יד ןעוועג ןענייז ,עצארפ רערעווש

 ...תוכאלמ-לעב עשידיי

 ץענעמערק ןיא זיא טלעוו רעד טימ לדנַאה-סיורג יוו ןכָאז עכלעזַא ןופ

 ןשיווצ ןפרָאוורַאפ זיא לטעטש סָאד לייוו ,ןעוועג טינ ןמיס ןייק וליפָא טלָאמעד

 טינ ךַאנ'ס לֶאז'מ זַא ,טַאהעג ארומ טלָאוו'ס יוו ,טייז ַא ןיא טייטש'ס ןוא גרעב

 טלעוו רעסיורג רעד טימ טינ טרַאד טלדנַאה'מ יוו יוזַא טקנופ ןוא .ןעזרעד

 ןייק טינ ריא ןופ ןעמ טנשרי יוזַא ,תורישע ןייק טינ ריא ןופ טנשרי'מ ןוא

 רֶאנ ןעמעוו ןוא ;ץרא-ךרד ןייק טינ ןוא גנודליב ןייק טינ ןוא ,המכח ןוא הרות

 עקַאט רעדַא ,ךעלברעק טנזיוט ענעגייא ענייז ןיוש טגָאמרַאפ רע ןוא פא טקילג'ס

 רעסיורג ַא ןיוש זיא רע זַא ,ךיילג ךיז ייב רע טלעופ ,טנזיוט ייווצ עצנַאג יד

 ןיוש ךיז טגָאי רע ןוא ריבג ַא ןופ הפצוח יד ןיוש רע טגירק אלימב ןוא ריבג

 ,יד ןופ ןוא ןָאנביוא םעד ןעמענרַאפ סָאוו ,יד ןופ ןייז אקווד ליוו ןוא דובכ ךֶאנ

 רָאּפ א ןענעיילרעביא רָאנ ןעק'ס רעוו ןוא .טיוה יד ערעדנַא ןופ ןדניש סָאוו

 רַאּפ ןיוש ךיז טלַאה ,רעסעמ ץיפש ןפיוא ןביירש לסיב א ןוא רפס א ןיא תורוש

 םָארַארַאט ןצנַאג א ןופרעד טכַאמ רע ןוא רענעק ןסיורג א רַאפ ןוא ןדמל ןצנַאג א
 העד עצנַאג יד ןבָאה ליוו ןוא םוטעמוא ךיז טרַאּפש רע ןוא ךיז ןופ טזָאלב רע ןוא

 טָאה רע שטָאכ ,ןבייל יד ןופ פֶאק רעד ןייז אקווד ליוו ןוא ןעמעלַא ןוא ץלָא רעביא

 ..ןסקופ יד ןופ קע רעד ןייז וצ טרעוו יד טינ

 ,לטעטש םעד ןיא טשרעהעג ןרַאי ענעי ןיא סאד טַאה רעפסַאמטַא אא
 טכַארבעג טלָאמעד טָאה סָאוו ,קרעוו עסיורג סָאד ןרָאוועג ןפאשעג זיא'ס ואוו
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 ןלערוטלוק ןשידיי םניא עכָאּפע עיינ ַא ןביוהעגנָא ןוא רוד ןצנַאג א ראפ טכיל

 .ןבעל
 ןבעלוצנייא ךיז םיא זיא'ס רעווש יוו ןעזעג טָאה ןִאזניוועל רעב-קחצי ןעוו

 ,יד ןופ ןגָארטרעבירַא טנעקעג טינ רעמ ןיוש טָאה רע ןעוו ,ץענעמערק ןיא

 ןוא וועשטידרַאב ןייק ןרָאפעגקעווַא רע זיא ,ןבעל סָאד םיא ןרעמוארַאפ סַאוו

 סנייטשניבור ןֶָאטנַא ןופ עילימַאפ רעד ןיא רערעל א ןעוועג רע זיא טרַאד

 ךיוא רע זיא ,רערעל א ןעוועג זיא רע סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,עדייז

 סָאוו ,םיליכשמ יד עפורג א ןיא טריזינַאגרַא טָאה רע ןוא רעוט-ללכ ָא ןעוועג

 ,טנייש'ס יוו ,רע טָאה םעד ןיא ןוא ,טָאטש רעד רעביא ןפרַאוועצ ןעוועג ןענייז

 קינייא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה סָאוו ,םידיסח יד רעטסומ א סלַא ךיז ראפ ןעמונעג

 ייז טָאה סָאוו ,טייקכעלנעזרעפ א םורא טמערַאוועג קידנעטש ךיז ןוא ךיז ןשיווצ

 יד ןֶאטוצכָאנ טיירג ןעוועג ןָאזניוועל זיא םעד ןיא זיולב .טקינייארַאפ ןעמעלַא

 -עג טינ עקַאט טָאה רע .רענגעק עטסערג ענייז ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םידיסח

 קרַאטש זיא'מ רעכלעוו ןיא ,טייקכעלנעזרעפ ןייק ןופ טלוק ןייק ןפַאש טלָאוו

 ןטייצ יד ןיא וליפָא םידיסח יד ייב טריפעגנייא ןעוועג זיא'ס יוו ,טביולגרַאפ

 רעקיטסייג ןייז ןיא פָארֶא-גרַאב ןייג ןביוהעגנָא ןיוש טָאה םזידיסח רעד ןעוו

 -רעפ א ןיא טייקטביולגראפ יד זַא ,ןעוועג זיא גנוניימ סנָאזניוועל .גנולקיווטנַא

 :.ךעלדעש זיא ,ןשטנעמ ןכעלטעג א ןיא יוו רעדָא ,טָאג א ןיא יוו טייקכעלנעז

 סע ןוא טייקליופ וצ טריפרעד סע ,ןליוו םענעגייא םעד פֶא טעטיוט סע לייוו

 ןופ ןייג טינ ךוטסַאפ א ןֶא ןעק סַאוו ,ףַאש עדערעשט א ןשטנעמ ןופ טכַאמ

 רע ;םידיסח יד ןופ טייקינייא יד ןעוועג אנקמ רעבַָא טַאה רע .ןיהַא ןענַאד

 ,םיליכשמ יד זַא ,טלֶאוועג טָאה רע ןוא ,חוכ רעייז טגיל םעד ןיא זַא ,טסואוועג טָאה

 -פיוא עיינ יד ,ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ יד ןיא ןפרַאוועצ ןענייז סָאוו

 ךיוא ןלָאז ,םידיסח יד יוו קינייא יוזַא ןייז ךיוא ןלָאז ,קלָאפ םנופ רערעלק

 -ידרַאב ןיא ןֶאט טוואורפעג רע טָאה סָאד ןוא ,טריזינַאגרַא טוג יוזַא טקנופ ןייז

 אזַא ךיז ףיוא טָאה רע לייוו ןוא .רערעל א ןעוועג טרַאד זיא רע ןעוו וועשט

 טנעקעג טינ טָאטש ןייא ןיא גנַאל וצ רע טָאה ,ןעמונעג עבַאגפיוא עקיטכיוו

 ואוו ,ָארטסָא ןייק ןרַאפעגקעווַא וועשטידרַאב ןופ רע זיא ןַאד ןוא ,ןביילברַאּפ

 רערעל א ןעוועג ךיוא רע זיא רעטעפש ןוא ,טייצ לקיטש ַא רערעל ַא ןעוועג זיא רע

 םוטעמוא ןוא ,עניארקוא ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןזא ןיועטלוט ןיא ,ווָארימענ ןיא

 יד ןשיווצ יוו טייקינייא ַאזַא ןפַאש טוואורפעג םיליכשמ יד ןשיווצ רע טָאה

 ןייק ןופ עלַאר יד ןליפש טלָאוועג טינ לָאמנייק טָאה ןיילַא רע שטָאכ ,םידיסח

 .טביולגרַאפ דנילב ןענייז ןשטנעמ ןעמעוו ןיא ,ןיבר

 טָאה רע .רעדיוורעד ןעוועג ןביולג רעדנילב יוו ךַאז אזַא םיא זיא ללכב
 .קיגָאל ףיוא ,דנאטשרַאפ ףיוא ,לכש ףיוא טיובעג ץלֶא קרעוו ענייז ןיא
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 .ד

 טָאה רע ןעוו ןעוועג טלַא ןָאזניוועל רעב-קחצי זיא רֶאי קיסיירד ןוא ריפ

 ,טעטש יד רעביא ןרעדנַאוומורַא ןייז רָאנ ץענעמערק ןיא טצעזַאב קירוצ ךיז

 יד ןקינייארַאפ טוואורפעג טָאה רע ואוו ןוא רערעל א ןעוועג זיא רע ואוו

 -סגנורעלקפיוא רעייז ןוא סיורג ןייז לֶאז גנוקריוו רעייז זַא ,יוזַא םיליכשמ

 .ןטַאטלוזער עטוג ןעגנערב לֶאז קלֶאפ ןיא טעברַא

 רעבָא ."לארשיב הדועת, קרעוו ןייז קיטרַאפ טַאהעג ןאד ןיוש טַאה רע
 -געמ יד ןגַארקעג .טַאהעג טינ רע טָאה ךוב םעד ןבעגוצסיורַא ףיוא טלעג ןייק

 .1828 ראי םניא ,רעטעפש רֶאי סקעז טימ טשרע רע טַאה ףיורעד טייקכעל

 -ירעווש ערעדנַא עלַא יד וצ סָאוו טקַאפ םעד ןענַאמרעד וצ קיטכיוו זיא'ס ןוא
 ןייק סָאוו טייקירעווש יד ןעמוקעגוצ ךיוא זיא ,טַאהעג טָאה רע סַאוו ,ןטייק

 זעוועג זיא תודיסח ןופ סולפנייא רעד ואוו ,עניארקוא ןיא יירעקורד עשידיי

 הדועת, רעד יוו קרעוו שיסרוקיפַא אזַא ןקורד טלַאוועג טינ טַאה ,סיורג

 ןבָאה ,ןעוועג טינ םידיסח ןייק ןיילַא ןענייז סָאוו ,רעקורד יד וליפָא ."לארשיב

 ,הנכס א ןעוועג זיא סע לייוו ,*ךוב ןשיסרוקיפַא ַאזַא, ןקורד וצ טַאהעג ארומ

 -יארקוא ןיא זיא סיורג יוזַא .רַאפרעד םרח ןיא ןגיילניירָא טינ ךַאנ ייז לָאז'מ זַא

 ןענָאזניוועל ףיוא טקוקעג ןבָאה עכלעוו ,םידיסח יד ןופ סולפנייא רעד ןעוועג ענ

 ףיוא ,ןלייז יד ןפרַאוומוא ןעמוקעג זיא סָאוו ,סרוקיפַא ןכעלקערש א ףיוא יוו

 .טייקשידיי עצנַאג יד ךיז טלָאה סע עכלעוו

 -ניוועל רעב-קחצי 'ר טנעייל'מ ןעוו לייוו ,ענדָאמ סָאד טגנילק ןטייצ עקיטנייה

 -נָא ןביירש ןייז ןיא טָאה רע סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא יוו טעז'מ ןוא קרעוו סנָאז

 טריפעגכרוד ןוא ןדיי ייב גנודליב רעכעלטלעוו ראפ עדנַאגַאּפָארפ ַא טריפעג

 וצ ןוא טעברַא-דרע וצ ןעמענ ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,קיטיונ זיא'ס זַא ,קנַאדעג םעד

 טקידייטרַאפ ןערב ןוא רעייפ ַאזַא טימ רע טָאה ,ןטעברַא עוויטקודַארפ ערעדנַא

 טנעייל'מ ןעוו -- קלֶאפ עשידיי סָאד ךיוא ןוא טייקשידיי ןופ תודוסי עתמא יד

 ַאזא ןעז טנעקעג םעד ןיא טַָאה'מ יוזַא יוו ןלעטשוצרַאפ ךיז רעווש זיא ,סָאד

 ןיא ןגעלניירַא ןגעוו ןטכַארט ןענעק רָאג לָאז'מ זַא ,תוסרוקיפַא עכעלרעפעג

 רעמורפ א וליפָא טלָאוו ןטייצ עקיטנייה זַא ,ךיז טכוד .ךוב ַאזַא ןקורד רַאפ םרח

 טָאה ןָאזניוועל רעב-קחצי סָאוו ףיורעד טנעה עדייב טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז בר

 ןטייצ עקיטנייה ךיז טלָאוו רע סָאוו םעד ןופ טדערעגפַא ןיוש .טקידערפעג

 ַאזא ןוא ןדמל ַאזא ןעוועג טלַאוו רע זעוו ןעמונעגרעביא קינייוו טינ סיוועג

 יד ךייש סָאוו ןוא .ןעוועג זיא ןאזניוועל רעב-קחצי יוו טייקשידיי ןיא יקב

 ןוא תודמול ליפ יוזַא ןזיוועגסיורַא ןטלָאוו ייז ןעוו זיא ,טנייה ןופ םיסרזקיפַא

 ליז ןעמ טלָאוו ,טייקשידיי עלענָאיִצידַארט טקידייטרַאפ ןערב אזַא טימ ןטלַאוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג טלָאוו'מ ןוא סעקַאמורפ רַאפ טלפמעטשעג רָאג רשפא ךַאנ
 ..רעקנעדיירפ ןייק טינ רעמ ןענייז ייז ןוא "סערגַָארפ םעד ןטַאררַאפע

 םעד ןבעגסיורַא םייב ןטלַאהעג טַאה ןָאזניוועל רעב-קחצי ןעוו רעבָא

 יד ןענייז ןטייצ ענעי ןיא ןוא .1948 טינ ,1828 ןעוועג זיא ,"לארשיב הדועת,

 ץענעמערק ןופ רערעלקפיוא רעסיורג רעד לייוו ןוא .ערעדנַא ןעוועג ןפירגַאב

 -יארקוא ןופ ןעיירעקורד עשידיי יד ןיא ןבעגסיורַא טנעקעג טינ קרעוו ןייז טָאה

 ןיא ףיורעד טייקכעלגעמ א טַאהעג טָאה רע ןעוו ןדירפוצ ןעוועג רע זיא ,ענ

 .ענליוו ןיא -- ?אטילד םילשורי, ןעמַאנ םעד ןגַארקעג טָאה סָאוו ,טָאטש רעד

 ןגנוי םעד ףיוא ?לארשיב הדועת, םעד ןופ גנוקריוו רעד ןגעוו קידנדער

 :תונורכז ענייז ןיא רעבַאלטַאג רעב םהרבא טלייצרעד ,טייצ רענעי ןופ רוד

 ךיז ןוא ןגיוא יד טנפעעג טלֶאמעד ןבָאה טיילעגנוי עשידיי רועיש א ןֶא,

 ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה ייז .ךַארפש-סדנַאל יד ךיוא ןוא שדוק-ןושל ןענרעל ןעמונעג

 ןענייז סָאוו ,רעקיטַאנאפ יד רַאּפ ןקַארשעג טינ רעמ ךיז ןוא טומ ךס א טימ

 טעדנירגעג ןַאד טיילעגנוי יד ןבָאה טָאטש רעדעי ןיא :געוו ןיא ןענַאטשעג ייז

 טיירפשעצ ןעוועג רעירפ ךאנ ןענייז סָאוו ,םיליכשמ עקינייא יד ןוא ,ןענייארַאפ

 דַפָא ךיז טָאה'מ .םעד ןיא ןפלָאהעגסיורַא ייז ןבָאה ,טרָאד ןוא ָאד ןפרָאוועצ ןוא
 וצ םענ א ןבעגעג קשח סיורג טימ ךיז טָאה'מ ןוא םידיסח יד ןופ טלייטעג
 .(* *ןסיוו וצ ןוא גנודליב

 ַא ןא טימ ןוא ארמג רעד ןופ םירמאמ טימ ,הרות רעד ןופ םיקוספ טימ

 עטסערג יד ןופ ןרַאוועג ןבירשעג ןענייז סָאוו ,םירפס עטלַא ןופ ןגוצסיוא רועיש

 ןאזניוועל רעב-קחצי טלעטש ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא עטנרעלעג עשידיי

 טיול ,ןענייז סָאוו ןוא ,ריפ זיולב ןתמא רעד ןיא ןענייז סָאוו ,ןטקנופ ףניפ סיורא

 ןיא ןבעל ןשידיי ןיא זעוו ,ןטייצ ענעי ןיא קיטכיוו רעייז ןעוועג ,גנוניימ ןייז

 ןופ ןוא ץלֶא ןופ ןרעדנוזוצפֶא ךיז ץנעדנעט יד טשרעהעג טָאה דנַאלסור

 יד יוו ,ץכעלַאש רעטרַאה רענעגייא ןַא ןופ ץוש ןרעטנוא ןבעל ןוא ןעמעלַא

 .טקידערפעג ןבָאה םזידיסח םנופ רעריפ

 -- ךארפש ןייז ןענעק וצ ביזחמ זיא דיי רעדעי זא ,רע טזייוואב סנטשרע
 ףיוא רֶאנ ,רדח ןיא טנרעלעג םיא טָאה ןעמ יוו יוזַא זיולב טינ -- שיאערבעה

 .קיטַאמַארג ןופ םיללכ עלַא טיול ,רעגייטש ןטנעגילעטניא טכע ןַא

 לֶאז סָאוו ,ןיד אזַא ןדיי ייב ָאטינ זיא סע זַא ,רע טזייוואב סנטייווצ

 ךארפש יד סרעדנוזַאב ,ןרוטַארעטיל ןוא ןכארפש עדמערפ ןרידוטש וצ ןרעוורַאּפ

 יא ןצונ ךַאד טגנערב סָאד לייוו ןעניואוו ןדיי ןכלעוו ןיא ,דנַאל םעד ןופ
 .ללכ ןצנַאג םעד יא ,ןשטנעמ םענלצנייא םעד

 רעבָאלטָאג רעב-םהרבא,  סניקדירפ .א ןיא טקורדעג ,ןרַאומעמ סרֶעבָאלטָאג (*
 .911 'ז ,"עבכָאפְע ןייז ןוא
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 ןָאזניוועל רעב-קחצי

 טייקשידיי רַאפ זיא גנודליב עכעלטלעוו זַא ,טיוא רע טריפ סנטירד

 ןוא שטנעמ רעטעדליבעג-ךעלטלעוו א ןייז ןעק'מ ;הנכס ןייק טינ ןפוא םושב
 ןרַאוועג ןפַאשעג ןענייז סָאוו ,ןטפאשנסיוו ןוא תומכח עלַא יד ןיא טנווַאהַאב ןייז

 יוו ןוא ,דיי רעכעלרע ןַא ןוא רעטוג א ןביילב ךַאד ןוא ,ןכַארפש ערעדנַא ףיוא
 -עג ןוא עסיורג ערעדנַא ןוא ם"במר םעד ןעמענ ןעמ ןעק ףיורעד זייוואב ַא

 .ןדיי עטנרעל

 סָאד ןרימרָאפער וצ קיטיונ זיא'ס זַא ,רעטנוא רע טכיירטש סנטרעפ ןוא
 ךיז ןעמ לֶאז לדנַאה ןוא יירעלקעמ טָאטשנָא :ןבעל עשידיי עכעלטפַאשטריוו

 ,ןטייקכעלגעמ יד ןצונסיוא לֶאז'מ :טעברַא רעוויטקודָארפ וצ ןעמענ רעסעב

 ןענרעלסיוא ךיז לֶאז'מ ןוא ,דרע רעד ףיוא ןצעזַאב וצ ךיז ןגירק ןעק'מ סָאוו

 ןעוו רעדניק ןכַאמ הנותח ןופ גהנמ םעד ןפַאשפָא ןוא תוכאלמ-ילעב ןייז וצ

 -עגנוי עשידיי ןלָאז ;הסנרפ ןבָאה לֶאז ןַאמ רעד זַא ,טכיזסיוא ןייק ָאטינ זיא'ס

 הסנרפ טיג סָאוו ,הכאלמ עכעלבצינ א סעפע ןענרעלסיוא רעירפ ךיז טייל

 ןופ לוע םעד ךיז ףיוא ןעמענ ןוא ןבָאה הנותח ייז ןלֶאז םעדכַָאנ טשרע ןוא

 .עילימַאפ ַא

 טכייל טנעקעג טָאה רענייא רעדעי סָאוו ,ןתמא עטושפ ןעוועג ןענייז סָאד
 ווָאנבוד .ש רעקירָאטסיה רעד יוו -- ,ןתמא עטושפ יד טָא, רעבָא .ןייטשרַאפ

 -עגקירוצ יד ייב :;סעיינ ַא ןעוועג רוד םענעי ראפ ןענייז -- ,סיוא ךיז טקירד

 ,קלַאפ ןפיוא סולפנייא ןטסערג םעד טַאהעג ןאד ןבָאה סָאוו ,ןדיי ענענאטש

 -קערש א זיא סָאוו ,םענייא ןופ תוסרוקיפַא עקידהפצוח א ןעוועג סָאד זיא

 ןבָאה סָאוו ,עטרעלקעגפיוא עלעפייה םעד ראפ ןוא ,רקיעב רפוכ רעכעל

 ארומ ןוא .ןבעל-רעגייטש ןשידיי םניא ןעמרַאפער ןגעוו טמולחעג טייהרעליטש

 .(* גָאזנָא רעיינ א ,טרָאוו יינ ַא ןעוועג סָאד זיא ,םעד ןגעוו ךיוה ןדער וצ טַאהעג

 ,קרעוו עקיטכיוו ערעדנַא יד טימ יוו טקנופ ,"לארשיב הדועת, ןייז טימ
 ןעוועג ןסיוא טינ ןָאזניוועל רעב-קחצי 'ר זיא ,רעטעפש ןפַאשעג טָאה רע סָאוו

 זעוועג זיא'ס יוו .עטכישעג רעשידיי ןופ גנושרָאפ רעד ןיא סעפע ןייז וצ שדחמ

 ןֶאזניוועל ."ןמזה יכובנ הרומ, קרעוו ןייז ןיא לֶאמכַָארק ןמחנ 'ר טימ לֶאפ רעד

 זיא רע .עיפָאזָאליפ ןוא םישודיח ףיוא סעיזנעטערפ ןייק טַאהעג טינ סָאה

 טינ ןעוועג ךַאנ וצרעד זיא רע לייוו ןוא .רעמרַאפער ַא ןעוועג ץלַא ןופ רעירפ

 רעטוג א ךיוא רֶאנ .םוטעמוא תואיקב ןזייווסיורַא ןעק סָאוו ,רעטנרעלעג א זיולב

 טייטשרַאפ ןוא טליפ סָאוו ,דיי רעניארקוא רעטכע ןַא ,ץרַָאה םערַאוו ַא טימ דיי

 ןביירש ןייז ןיא עטסקיטכיוו סָאד םיא ייב זיא ,קלֶאפ ןעמערַא םעד ןופ ןטיונ יד

 רעגייטש-סנבעל ןשידיי םעד ןרעדנע וצ ,ןליוו רעקרַאטש רעד ,ןליוו רעד ןעוועג
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 .218 'ז ,2 'ּב [1סמ6השנהה 11610088 8066א0ז0 1182018, : סווָאנבוד .ש עז (*
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 ןעלטעטש ןוא טעטש

 ייס ןוא קיטסייג ייס ,דנַאטש אזַא וצ ןעמוק ןדיי יד ןפלעה ןוא ןרעסעב םוצ

 רַאפ זַא ,ןגָאז וצ הפ-ןוחתפ ןייק ןבָאה ןענעק טינ לֶאז אנוש ןייק זַא ,שימָאנָאקע

 רעגריב עכיילג יוו ןטכַארטָאב ייז לֶאז'מ זַא ,טינ ייז ןענידרַאפ םעד ראפ ןוא םעד

 - .דנָאל ןיא
 ךיוה יוזַא ןביוהעגפיוא טינ קרעוו ענייז ןיא טָאה םיליכשמ יד ןופ רענייק

 רעצענעמערק רעסיורג רעד יוו רעטעברַא עכעלרע ןוא תוכאלמ-ילעב עטושפ יד

 -סיוא רעד אקווד ,רע זיא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,םעד ןיא ןוא ,ןַאטעג סָאד טָאה ליכשמ

 רעדנירג עסיורג עטשרע "ד ןופ ןגעוו יד ןיא ןעגנַאגעג ,דגנתמ רענעכַארפשעג

 .קַעווַא גנוטכיר רעדנַא ןַא רָאג ןיא רעטעפש זיא סָאוו ,םזידיסח םנופ רעיוב ןוא

 ןֶאזניוועל ךיז טלעטש *לארשיב הדועת, םנופ לטיפַאק ןטסקיצפופ ןוא יירד םניא

 עכעלצונ ןענרעלוצסיוא ךיז ןדיי רַאפ זיא סע קיטיונ יוו .ףיורעד ךעלריפסיוא פָא

 טגנערב רע ;טיורב לקיטש סָאד ןענידרַאפ ךעלרע ןעק ןעמ עכלעוו ןופ ,תוכאלמ

 -קַעווַא ןבָאה עכלעוו ,םיארומא ןוא םיאנת עטסערג יד ןופ םירמאמ ךס א ןטרַאד

 עכעלצונ ןופ ןוא טעברַא רעכעלרע ןופ ןבעל סָאוו יד ךיוה רעייז טלעטשעג

 עטמירַאב ןוא עסיורג ןופ לטעצ ןצנַאג א סיוא רע טנכער םעדכַאנ ןוא ,תוכאלמ

 ואוו ,ןָא רע טזייוו ייברעד ןוא ,תוכאלמ-ילעב ןעוועג ךיוא ןיילַא ןענייז עכלעוו ,ןדיי

 :ארמג רעד ןיא ןעניפעג סָאד ןעק'מ

 .רעקעה-ץלָאה א ןעוועג זיא ןקזה ללה רעטנרעלעג רעשידיי רעסיורג רעד

 -עג זיא ןנחוי 'ר .רעטסיימ-יוב א ןעוועג זיא ,ןקזה ללה וצ רעטייווצ רעד ,יִאמש

 איננח ןב עשוהי ?ר .רעברַאג א ןעוועג זיא אתפלח ןב יסוי 'ר .רעטסוש א ןעוו

 -טרעג ַא ןעוועג זיא אפפ בר .רעסַאלש ַא ןעוועג זיא קחצי 'ר .לָאווָאק ַא ןעוועג זיא

 זרַאפ ,סחנפ לודג ןהכ רעד ןוא ,רעדיינש א ןעוועג זיא אנימז רב אבא יבר .רענ

 .רעקַאה-ןייטש א ןעוועג זיא ,שדקמה-תיב ןטייווצ ןופ ןברוח

% 
%% 

 -לוזער עטוג ןעגנערב טעוו טעברַא ןייז זַא ,םעד ןיא רעכיז ןייז זצ ידכ

 ןקעוו ןוא םירפס ןביירש טימ טנגונַאב טינ ךיז ןָאזניוועל רעב-קחצי טָאה ,ןטַאט

 .דנָאלסור ןיא רעגייטש-סנבעל ןשידיי םעד ןרעסעב םוצ ןרעדנע וצ רוד ןגנוי םעד

 -פיונוצ רָאלק ַא טימ גנוריגער רעד וצ טדנעוועג ךיוא םעד ןגעוו ךיז טָאה רע

 עשיסור יד ןרידוטש ןלַאז ייז ואוו ,ןלוש ןדיי רַאפ ןדנירג וצ יוו ןאלפ ןטלעטשעג

 טימ ןייג סָאוו ,םינינע ערעדנַא עלַא יד ןוא רוטַארעטיל עשיסור יד ,ךַארפש

 ,גנוריגער רעד טלעטשעגוצ טָאה רע סָאוו ,ןַאלפ םעד ןיא .גנודליב רעכעלטלעוו

 טָאה ייברעד ןוא ,ןטעברַאָאב וצ דרע ןדיי ןבעג לֶאז'מ זַא ,ןטעבעג ךיוא רע טָאה

 ןופ קלֶאפ ַא ןעוועג לֶאמ עלא ןדיי ןענייז ןטייצ עטלַא יד ןיא זֶא ,טנָאמרעד רע
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 ןֶאזניוועל רעב-קחבי

 זיולב ןעמענ טזומעג ךיז ייז ןבָאה יירעלקעמ ןוא לדנַאה וצ ;רעטעברא"דרע

 ,תוסנרפ ערעדנַא וצ רעיוט ןוא ריט ןסָאלשרַאפ ייז ראפ טָאה'מ סָאוו ,םעד רעביא

 -דרע עטוג ןרעוו רעדיוו ייז ןלעוו ,טייקכעלגעמ יד ןבעג רָאנ ייז טעוו'מ ביוא ןוא
 .דנַאל םעד ןצונ ךס א ןעגנערב ןלעוו ןוא רעטעברַא

 ווירב ַא ןופ עמרַאּפ רעד ןיא ןבירשעג ןעוועג זיא סָאוו ,ןַאלפ ןבלעז םעד ןיא

 עגַארפ יד טרירעגנַא ךיוא ןָאזניוועל רעב-קחצי טָאה ,ןטשרע םעד יִאלָאקינ וצ

 סָאוו ,ענישטורקער יד זַא ,רסיק םעד טנָאמרעד טָאה רע ;ןטסינַאטנַאק יד ןגעוו

 טריפעגכרוד ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד ןיא טרעוו ,טריפעגנייא טָאה רע

 -עג טָאה רע :ןעגנוגנידַאב ערעווש ךעלנייוועגרעסיוא רעטנוא ןוא גנערטשדוצ

 רעטכייל ןכַאמ רשפא טעוו רע ןוא טכַא ןיא ןעמענ סאד טעוו רסיק רעד זַא ,טפַאה

 ןרַאי יד ןיא סעידעגַארט ליפ יוזַא טכַארבעג טָאה סָאוו ,הריזג-ןטסינָאטנַאק יד

 רעבַא .ןטַאדלַאס ראפ ןבעגעגפַא ייז ןוא רעדניק עשידיי טפַאכעג טָאה'מ ןעוו

 טלָאוועג טינ טָאה רעטשרע רעד יִאלָאקינ ;טסיזמוא ןעוועג זיא גנונעפַאה יד

 טשימעגניירַא ךיז טֶאה רערעלקפיוא רעשידיי רעצענעמערק רעד סָאוו ןדייל

 רעצרוק ַא טימ טרעפטנעעג ףיורעד טָאה רע ןוא ,עגַארפ-ןטסינָאטנָאק רעד ןיא

 :עיצולָאזער רעפרַאש ןוא

 -- ,ןבירשעג עיצולָאזער רעד ןיא רע טַאה -- ,ןענָאזניוועל רעביא טיג,

 ןוא טסופ יד ןטַארוצסיוא זיא ןדיי ייב ענישטורקער רעד ןופ קעווצ רעד זַא

 .(*"*רעדירב ענעגייא ערעייז ףיוא אשמ ערעווש ַא יוו ןגיל סָאוו ,סעקינסַאפ

 ןזיירק-סגנוריגער עשיסור יד ןיא ןֶאד ךיז ןעמ טַאה רעבָא ןיימעגלַא ןיא

 ןֶאזניוועל רעב-קחצי סָאוו ,טעברַא-סגנורעלקפיוא רעד וצ טכעלש טינ ןגיוצַאב

 -עג א זיב זַא ,ןגָאז וליפַא ןעק'מ .קרעוו ענייז ןיא ןדיי ןשיווצ טריפעגנָא טָאה

 ףיוא זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס ןוא ,שיטָאּפמיס ןגיוצַאב םעד וצ ךיז ןעמ טָאה דֶארג ןסיוו

 רעכלעוו ,ווָאדולב שטיוועיַאלָאקינ ירטימד רעטסינימ םנופ עיצַאדנעמַאקער רעד

 ,ןפיצנירפ ןֶא שטנעמ ַא רעבָא ,רעטעדליבעג ַא ןוא רעקיאעפ א רעייז ןעוועג זיא

 -ערק ןייק ןענָאזניוועל טקישעגוצ ןעמַאנ סנטשרע םעד יִאלֶאקינ ןיא ןעמ סטָאה

 רעטוג רעד ראפ גנונעקרענָא ןופ ןכייצ א יוו לבור טנזיוט ןופ עמוס יד ץענעמ

 ראי םניא ןעוועג זיא סָאד .ןדיי ןשיווצ טוט רע סָאוו ,טעברַא-סגנורעלקפיוא

 םוצ ווירב א טימ טרעפטנעעג ףיורעד טַאה ןָאזניוועל רעב-קחצי ןוא ,9

 ןוא ,הנתמ רעד ראפ טקנַאדעג קרַאטש םיא רע טָאה ווירב םניא ןוא ,רסיק
 ןקורדוצפֶא טייקכעלגעמ יד ןבעג םיא טעוו סָאד זַא ,ןבירשעג רע טָאה ייברעד

 יד טלעטשעג רעדיוו ךיז טַאה רע ןכלעוו ןיא ,*הדוהי תיב, ךוב םעיינ ןייז

 קרעוו ןייז ךיוא ןוא טעּברַא עשיסור םגרעבניצ לארשי .רד םעד ןגעוו עו (*

 .80 'ז ,ךוב רעט-5 ,דנַאּב רעט-8 ,"ןדוי ויב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג,
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 ןעלטעטש ןוא טעטש

 שיטילֶאּפ ייס ,רעדירב ענייז ןופ םיגהנמ ןוא תודימ יד ןביוהרעד וצ עבָאגפיוא

 .שילָארָאמ ייס ןוא

 ןקיציפש א ןיא יוו ןא ץלַא ךיז ןעמ טסיוטש גַָאט ןקיטנייה זיב ךַאנ

 זשיווצ טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןעגנואיצַאב יד וצ טמזק'מ ןעוו ןייטש

 ןופ גנוריגער רעשיסור רעד טימ טייצ רענעי ןופ רערעלקפיוא עשידיי עיינ יד

 ,סניוזַא ןעמוקעגרָאפ זיא אד זַא ,זיא רעבָא תמא רעד .ןטשרע םעד יִאלָאקינ

 ךיז ןבָאה םידדצ עדייב זא ןגַאז ןעק'מ ןוא ,ןדיימסיוא טנעקעג טינ טָאה'מ סָאוו

 דאב ייווצ ןיא רָאג ייז ןענייז ןעגנַאגעג שטָאכ ,געוו ןייא ףיוא ןפָארטעג דָארג

 .ןעגנוטכיר ערעדנוז

 -נוהרָאי ןטנצכַא ןופ ףוס םייב ,ןטשרע םעד לעווָאּפ ןופ ןטייצ יד ןיא ךֶאנ

 ,עגַארפ-ןדיי יד ןעמונעגפיוא ןזיירק-סגנוריגער עשיסור יד ןיא ןעמ טָאה ,טרעד

 םעד ןבָאה טנעקעג ןעמ טַאה ,םעד םורָא ןרַאוועג ןאטעג זיא סָאוו ,ץלֶא ןופ ןוא

 ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ןרעסעברַאפ וצ ןסיוא ךעלקריוו זיא'מ זַא ,קורדנייא

 טיצַאב רע זַא ,ןזיוועגסיורָא ןטייהנגעלעג ךס א ייב טָאה ןיילַא לעוואפ .דנַאלסור

 ,ןעיירעסייר יד טימ טריסערעטניא וליפָא ךיז טָאה רע ;טוג רעייז ןדיי וצ ךיז

 זיא לעפַאב ןייז ףיוא ןוא ,םידגנתמ יד ןוא םידיסח יד ןשיווצ ראפ ןעמוק סַאוו

 רעשידיסח רעטמירַאב רעד שינעגנעפעג ןופ ןרָאוועג טיירפַאב 1798 רֶאי םניא

 ןופ עגַאל רעד ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,לֶאמ עלַא .ןמלז רואינש 'ר יבר

 רעייז ףיוא טלעטשעג ךיז רעטשרע רעד לעווַאפ טָאה ,דנַָאלסור ןיא ןדיי יד

 טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא ,ןדיירנייא טוואורפעג םיא טָאה'מ ןעוו ןוא ,טייז

 זיא'ס ;םעד ןיא טינ טביולג רע זַא ,טרעפטנעעג ףיורעד רע טָאה ,חספ ףיוא

 !לובלב א

 גנַאפנַא ןיא ןעמ טַאה ןטשרע םעד רעדנָאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ךיוא

 -טנפערַאפ ןענייז סָאוו ,?"םיללכ, יד ןיא ,ןדיי וצ גנואיצאב עטוג א ןזיוועגסיורַא

 גנודליב ןגעוו טקנופ רעד ןרָאוועג טרירעגנָא זיא ,1804 רֶאי םניא ןרָאוועג טכעל

 זעמונעגניירַא ןענעק רעדניק עשידיי עלָא, זֶא ,טגַאזעג טרעוו טרָאד ןוא ,ןדיי ראפ

 עלַא ןיא רעדניק ערעדנַא זןופ דישרעטנוא םוש ןֶא ןרעוו ןגיוצרעד ןוא ןרעוו

 1817 ראי םניא ןוא ."ןטעטיזרעווינוא ןוא סַעיזַאנמיג ,ןלוש-סקלָאפ עשיסור

 -טולב ןגעק לעפַאב ַא ןבעגעגסיורַא וליפַא רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא טָאה

 .ןדיי ףיוא םילובלב

 עגַארפ רעשידיי רעד טימ ןבעגעגפַא ךיז ןבָאה סָאוו ,סעיסימָאק עלעיצעפס

 ןענייז סע ;םעד ןגעוו ןלאירעטַאמ ןביילק ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ,דנַאלסור ןיא

 ;סעיצולָאזער ןרָאוועג ןעמונעגנָא ןענייז סע ,ןעגנוניימ ןרָאוועג טגָאזעגסיורַא

 זַא ןוא גנַאג א ףיוא ןיוש טייג'ס זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,לֶאמ עלַא רעבָא

 יד ןרעטכיילרַאפ טעוו סָאוו ,לעפַאב א סיורַא טעוו'ס זַא ,ףיורעד ןטכיר ךיז ןעק'מ
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 ןַאזניוועל רעב-קחצי

 זיא'מ ןוא טעפעשטרַאפ סעפע ץעגרע ךיז טָאה ,דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל

 -רַאּפ סָאד טקנופ ןעמוקעגסיורַא זיא לֶאמַא ןוא .טרַא ןייא ףיוא ןייטש ןבילבעג

 -לעז רעד זַא ,טקַאפ ַא זיא'ס ןוא .טפָאהעג טָאה'מ סָאוו ףיוא ,םעד ןופ עטרעק

 דאב א ןבעגעגסיורַא 1817 רֶאי םניא טָאה סָאוו ,רעטשרע רעד רעדנאסקעלַא רעב

 ןופ רָאי ןטצעל םעד ןיא ,1825 ןיא טָאה ,ןדיי ףיוא םילובלב-טולב ןגעק לעפ

 -עג ךיז טָאה סָאוו ,לובלב-טולב רעשזילעוו ןטמירַאב םעד ןזָאלבעצ ,ןבעל ןייז

 .(* רֶאי עכעלטע ןגיוצ

 ,ןרעדנַאסקעלַא ךֶאנ ןָארט ןפיוא ףיורַא זיא סָאוו ,רעטשרע רעד יִאלֶאקינ ךיוא

 -ניארַאּפ קרַאטש זיא רע זַא ,ןביולג וצ טנורג א ןבעגעג ןלַאפ ךס א ןיא טַאה

 -עגפיוא-ךעלטלעוו ןרעוו ןלָאז דנַָאלסור ןיא ןדיי יד זַא ,םעד ןיא טריסערעט

 זיא הריזג-ןטסינָאטנָאק רעד טימ וליפָא זַא ,ןסייהעג טָאה סע .ןשטנעמ עטרעלק

 -וצפיורַא ןעוועג זיא ייברעד הנווכ ןייז זַא ;סטכעלש ןייק ןעוועג ןסיוא טינ רע

 טלָאזעג ךיוא טָאה סע .טכער רעמ ןבעג וצ ייז ידכ ,ןטכילפ רעמ ןדיי ףיוא ןגייל

 ..."םזיטָאנָאפ ןשידיי, ןופ -- רֶאנ ,ןדיי ןופ אנוש ןייק טינ ,הלילח ,זיא רע זַא ,ןסייה

 ןֶא ןופ רעדֶא ַאזַא ןופ סולפנייא ןרעטנוא זַא ,ןעוועג זיא רעבַא תמא רעד

 עשירַאצ יד ןיא סעיסימָאק עלעיצעפס עלַא יד ךיז ןבָאה לארשי-אנוש רעדנַא

 זענעק ייז סָאוו עטסעב סָאד זַא וצרעד טכַארטרעד ןטייצ ענעי ןופ ןעגנוריגער

 !דמש וצ ןדיי ןריפרעד -- זיא ,"םזיטַאנַאפ ןשידיי, םעד ןפַאשוצפַא ןַאט

 -עג רעטלעטשעגטסעפ ַָא טציא זיא סָאד ןוא .ןעוועג ןסיוא ייז ןענייז סָאד

 -ימָאק יילרענעדיישרַאפ ענעי ןופ טייקטכָאקרַאפ עצנַאג יד .טקַאפ רעכעלטכיש

 זא ,וצרעד ןריפרעד וצ לטימ א ןעוועג זיא ,ןדיי רַאפ *גנודליב, ןיא סעיס

 ןפָא רעבָא .ןדיי ןשיווצ םוטנטסירק םעד ןטיירפשרַאפ ןענעק רעטכייל לֶאז'מ

 .טדערעג טינ םעד ןגעוו ןעמ טָאה ךיוה רעד ןיא .טגָאזעג טינ סאד ןעמ טָאה

 -פיוא ןטיירפשרַאפ וצ ןסיוא זיולב זיא'מ זַא ,ןסייה טפרַאדעג סָאד טָאה םינפל

 .םידיסח עמורפ יד ןופ םזיטַאנאפ םעד ןפמעקַאב טימרעד ןוא ןדיי ןשיווצ גנורעלק

 ןענייז רוד ןייז ןופ רערעלקפיוא ערעדנַא יד ןוא ןֶאזניוועל רעב-קחצי לייוו ןוא

 -ער רעשיסור רעד ייז ןבָאה ,רעקיטילָאּפ ןייק טינ ןוא רעמיורט עכעלרע ןעוועג

 .טגעלעג ריא ףיוא ןעגנונעפָאה ךס א ןוא טביולגעג גנוריג

 ןענייז ,גנוריגער סנטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ רעקיטילָאּפ יד ךייש סָאוו ןוא

 טעוו ןָאזניוועל רעב-קחצי ןופ טעברַא-סגנורעלקפיוא יד זַא ,רעכיז ןעוועג ייז

 ירטימד רעטסינימ רענעבירטעגכרוד רעד זיא רַאפרעד ןוא .קעווצ רעייז ןפלעה

 טרידנעמַאקער טָאה רע זַא ,?קיצרַאהטיירב, יוזַא ןעוועג ווֶאדולב שטיוועיָאלָאקינ

 טָאה ןוא "קידענג, ןעוועג זיא רעטשרע רעד יִאלָאקינ ןזא ,םיא רַאּפ גנוניולַאב א

 .ןבעגעג לבור טנזיוט ןופ גנוניולַאב יד םיא

 .שזילעוו ןגעוו לטיפַאק םעניא ,רעטוווו עז (*
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 טָאה ןַאזניוועל רעב-קחצי .טרַאנעג ןתמא יועד ןיא ךיז ןבָאה םידדצ עדייב

 טָאה יז זַא ,ןביולג טלָאוועג טָאה רע לייוו ,גנוריגער רעד ןיא טרַאנעג ךיז

 -סָאוו לייוו ,םיא ןיא טרַאנעג ךיז טָאה גנוריגער יד ןוא ,תונווכ עכעלרע עקַאט

 רע ,טרעקרַאפ .טריפעג טינ טעברַא-סגנורעלקפיוא ןייז טָאה דמש וצ -- סָאוו

 ןבָאה סָאוו ,תורצוא עלערוטלוק ערעייז ןצעשוצפַא רעמ ךךַאנ ןדיי ןפלָאהעג טָאה

 -נוא .קלָאפ א ןענייז רימ טניז תורוד עלַא יד ןופ ךשמ םניא טלמַאזעגנָא ךיז

 עצלַאטש ןופ רוד רעיינ א ןסקַאוועגסיוא זיא קרעוו ענייז ןופ סולפנייא ןרעט

 עטעדליבעג-ךעלטלעוו ןעוועג ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןענייז סָאוו ,ןדיי

 טָאה סָאוו .רערעל ןסיורג םעד ראפ דובכ ַא ןעוועג זיא סָאוו ,רוד א -- ןשטנעמ

 .געוו םעיינ םעד ןזיוועגנָא

 ןזפ רעקיטַאנָאפ ענענָאטשעגקירוצ יד ןעוו זַא ,ךעלגעמ רעייז ךיוא זיא סע

 יוזא טגלָאפרַאפ טינ ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד ןיא ןטלָאוו םינימה לכ

 ןעוו ;טרָאד ןוא אד ןפרַאוועצ ןעוועג ןענייז סָאוו ,רערעלקפיוא עיינ יד קרַאטש

 ךיז טָאה סָאוו ,הביבס רעשידיי רעד ןיא טפדורעג טינ קראטש יוזַא ייז טלֶאוו'מ

 -עג יוזַא ךיז ןוא טייקטרעווילגרַאפ ריא ןַא ןטלַאהעג תונשקע ַאזַא טימ ןַאד

 טָאהעג ןבעל ןשידיי ןיא טלָאמעד ןבָאה סָאוו יד ןעוו ;טרַאוו יינ א רַאפ ןקַארש

 וצ ץנַארעלַאט רעמ ןזיוועגסיורַא ןטלָאוו ,סולפנייא םעד ןוא העד יד ,טכַאמ יד

 ,עליואוו ןוא עטוג רֶאנ טינ ןעוועג טנורג ןיא ןענייז סָאוו ,רערעלקפיוא עיינ יד

 טינ לֶאמנייק רֶאג רשפא םיליכשמ יד ןטלָאוו ,ןדיי עכעלרע ךיוא עקַאט רָאנ

 ראפ ףמַאק םעד ןיא ןפלעה ייז לֶאז גנוריגער יד זַא ,ףיורעד טקוקעגסיורַא

 .ןדיי ןשיווצ גנורעלקפיוא

 סָאוו םעד ןגעוו טציא טנעייל ןעמ ןעוו ,קערש ַא ןֶא שממ ךאד טלַאפ סע

 ואוו .ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןענַאטשעגסיוא ךיז ןענייז םיליכשמ יד

 !תונמחר ןֶא טגלֶאפרַאפ ןוא טפדורעג ייז ןבָאה רעדירב ענעגייא

 -על רעב-קחצי ןופ דימלת רעיירטעג א ,רעבָאלטָאג רעב-םהרבא סָאוו-טַא

 :םעד ןגעוו טלייצרעד ,ןַאזניוו

 -מעק יד ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה -- ,רע טביירש -- ,תורצ ליפ רעייז,

 יוו טנערבעג טָאה סָאוו ,טייל ערעטצניפ יד ןופ ןרָאצ םעד ןופ טכיל ראפ רעפ

 | .רעייפ שילעה ַא

 טשינוצ ןכַאמ וצ ,ייז ןקינייפ וצ ,ןָאט טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז סָאוו ץלַא,

 .ןֶאטעג ייז ןבָאה ,ימ עצנַאג רעייז ןוא ןעגנונעפַָאה ערעייז

 ,הנויח יד ייז ייב ןעמונעגוצ ,.טעטש יד ןופ ןבירטעגסיורַא ייז ןבָאה ייז,

 סָאד ןדנוצעגנָא ,טָאפש וצ ןוא דנַָאש וצ ייז טכַאמעג ,ןיירַא םרח ןיא טגעלעג

 -צניפ ןעוועג ןענייז סָאוו ,ןרעווש ערעייז ןוא סמעדייא ןשיווצ תקולחמ ןופ רעייפ

 סמעדייא ערעייז זַא ,ייז ראפ טלייצרעד ןבָאה ;ןסיוו ןִא ןצנַאגניא ,ןשטנעמ ערעט
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 ;תוריקפה וצ ןבעגעגרעביא ןצנַאגניא ךיז ןוא טייקשידיי ןופ ןֶאטעגסיוא ךיז ןבָאה

 -עגפיוא ןיוש ןבָאה ןענַאמ ערעייז זַא ,ןעיורפ עגנוי ערעייז סנגיל טלייצרעד ןבָאה
 ןפוא אזַא ףיוא .ןדמש יאדווַא ךיז ייז ןלעוו ןכיג ןיא זַא ןוא טָאג ןיא ןביולג טרעה

 ערעייז ןוא רערעלקפיוא עגנוי יד ןשיווצ םוהת א ןבָארגעגסיוא טושפ ייז ןבָאה
 ,סֶאד ןעמ טָאה ןַאטעג ןוא .טג ַא ןגירקוצסיורַא ןעגנואווצעג טושפ ייז ןוא ןעיורפ

 ןבָאה טינ ןלָאז ייז ןוא בוטש סרעווש םעד ןופ ןביירטסיורַא ייז לֶאז ןעמ ידכ

 גנודליב יד פָאק ןופ ןגָאלשסיורַא ןַאד ךיז ייז ןלעוו אלימב ןוא -- ןסע וצ סָאוו

 .הלכשה רעד טימ

 טכַאמעג ךעלקילגמוא ןוא ןגָאלשרעד טייל עקיזָאד יד ןבָאה ןשטנעמ ךס א,

 .ייז ןגעקטנַא ןייטשייב טנעקעג טינ ןבָאה ייז לייוו ,קיבייא ףיוא

 רעקיטַאנַָאפ יד סָאוו ,הלובחת ןייא ןייק ,לטימ ןייא ןייק ןעוועג טינ זיא סע,

 םינפ םנופ הלכשה ןופ שינעכעדעג סָאד ןקעמוצפַא יבָא ,ןעניפעגסיוא טינ ןלֶאז
 .(* "דרע רעד ןופ

 תופידר עלַא יד ןופ ןברק א ןעוועג ןיילַא זיא רעכלעוו ,רענייא טביירש יוזַא

 ןָאזניוועל רעב-קחצי סָאוו טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא סע .ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא

 ,ענעגייא יד ןיא זַא ,ןעזנייא טזומעג ןבָאה רוד ןייז ןופ םיליכשמ ערעדנַא יד ןוא

 עצנַאג יד .ןציטש טיג גנורעלקפיוא רַאפ חמָאק רעייז ןעמ טעוו ןזיירק ,עשידיי

 ןיא ןביירטניירַא טנעקעג ייז טָאה ,ייז םורָא טשרעהעג טַאה סָאוו ,ערעפסַאמטַא
 ןיא ךיז טָאה'ס ןוא עכעלקערש אזַא ןעוועג זיא עגַאל יד לייוו ןוא .גנולפייווצרַאּפ

 דייא יד זַא ;רעסעב ןרעוו טעוו'ס זַא ,ףיורעד ןמיס ןייק וליפַא ןזיוועג טינ ץעגרע
 ףיוא ןקוקסיורַא טזומעג ייז ןבָאה ,ןייטשרַאפ ןביוהנָא ייז ןלעוו רעדירב ענעג
 ךיוא זיא יז זַא ,קורדנייא םעד ןפַאשעג טָאה סָאוו ,גנוריגער רעד ןופ ףליה
 .ןדיי ןשיווצ גנודליב עכעלטלעוו ןטיירפשרַאפ לֶאז'מ זַא ,רַאפרעד

 גנונופָאה רעדנַא ןייק ךיוא זיא'ס ןוא ,ןעוועג טינ הרירב רעדנַא ןייק זיא סע

 .ןעוועג טינ

 .ה

 -אט א יוו טַאהעג טָאה ןָאזניוועל רעבקחצי סָאוו תולעמ עסיורג יד וצ

 -טלעוו ןיא ןוא עשידיי ןיא יקב רעסיורג ַא יוו ןוא רעלעטשטפירש רעלופטנַאל

 רָאמוה רַאפ שוח ןטוג א טימ טשטנעבעג ןעוועג ךיוא רע זיא ,ןטפַאשנסיוו עכעל
 ץונוצ קרַאטש רעייז םיא זיא סָאד ןוא ,ןיזפרַאש ןכעלנייוועגרעסיוא טימ ]וא

 ןוא רעקיטירק ענייז טימ טריפעג טָאה רע סָאוו ,סעקימעלָאּפ יד ןוא ןעמוקעג

 .טייקשידיי ןגעק ןוא ןדיי ןגעק ןבירשעג ןבָאה סָאוו יד טימ ךיוא

 -טולב ןכַאמ סָאוו יד וצ רעפטנע ןַא זיא סָאוו ,"םימד ספא, קרעוו ןייז ןיא

 .85 'ז ,עכָאּפע ןייז ןוא רעַּבָאלטָאג רעּב-םהרבא (*
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 עטלַא רָאג יד ןיא זַא ,טקַאפ ןשירָאטסיה םעד רע טנָאמרעד ,ןדיי ףיוא םילובלב
 -נצעג ןבָאה ,עיגילער עדנשרעה א ןרָאוועג זיא םוטנטסירק רעדייא אנ ,ןטייצ

 טימ טדער רע ;ןטסירק ףיוא םילובלב-טולב עכלעזַא טקנופ טכאמעג רעניד

 ןוא טיירפשרַאפ ךיז טָאה םוטנטסירק יוו םעדכָאנ סָאוו םעד ןגעוו טייקרעטיב

 ,רענידנצעג ןייק ןעוועג טינ רעמ ןיוש רעדנעל עכעלטסירק יד ןיא ןענייז סע

 ןטסירק יד ןבָאה ,םילובלב-טולב יד רַאפ המקנ ןעמענ ןענעק לֶאז ןעמ ןעמעוו ןיא

 זַא .טינ ןביולג ייז סָאוו רַאפרעד ןדיי ףיוא םילובלב עכלעזַא ןכַאמ ןביוהעגנַא

 -רעד ךיז ןבָאה "לֶארֶאמ, אזַא וצ ;חישמ רעתמא רעד ןעוועג עקַאט זיא סוזעי

 טגָאז ,סָאד ןוא .טכַאמ רעד וצ ןגָאלשרעד דיז ןבָאה ייז ןעוו ןטסירק יד טכַארט

 ,הועיקיליק לטעטש םעד ןיא ןעשעג לֶאמָא זיא סָאוו ,לַאּפ א ןיא םיא טנָאמרעד ,רע

 לֶאמָא ןעמ טִאה ,לטעטש םענעי ןיא ,ןטרָאד .עינרעבוג רענילָאוו ןיא זיא סָאוו

 א טעגרהרעד טָאה רע סָאוו רַאפרעד רעטסוש ַא שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ

 םיא טָאה'מ ןוא טיוט םוצ טפשמרַאפ רעדרעמ םעד טָאה רעטכיר רעד ;ןשטנעמ

 -יצנייא רעד זיא רע זַא ,טפַאכעג ךיז טָאה'מ יוו יוזַא רָאנ ,ןעגנעהפיוא טפרַאדעג

 רעסעב ןעמ לֶאז טרַא ןייז ףיוא זַא ,ןבילבעג זיא ,לטעטש ןיא רעטסוש רעק

 טעוו'מ ןוא ייווצ ןַארַאפ לטעטש ןיא ןענייז סעלָאווָאק לייוו ,לָאווָאק ַא ןעגנעהפיוא

 ...םענייא טימ ןייגַאב ןענעק ךיז

 ןופ עמרַאפ רעד ןיא ןבירשעג זיא סָאוו ,"םימד ספא, ךוב ןבלעז םעד ןיא

 -על רעב-קחצי טדער ,ןטנרעלעג ןכעלטסירק א ןוא ןשידיי ַא ןשיווצ גַָאלַאיד ַא

 ,תמא זיא'ס זַא ,טגָאזעג תודע לֶאמָא ןבָאה סָאוו .םידמושמ ענעי ןגעוו ךיוא ןָאזניוו

 ,סעקַאטסַארפ יוו סיורַא ייז טלעטש רע ;חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא

 ;לאפ אזַא רע טלייצרעד ייברעד ןוא ,ןטסירעירַאק עקיליב ןוא ןעגנוי עבָארג

 ןייק ןעמוקעג לֶאמָא זיא ,רעטייווצ רעד ףעזָאי ,רעזייק רעשיכיירטסע רעד

 זיא ןַאד דָארג .ןיירַָא רעטסיולק ןיא ןעגנַאגעג טרָאד זיא רע ןוא וועשטַָאלז

 רעד ןעוו ןוא .ןדמשפָא יז לֶאז רע .חלג םוצ ןעמוקעג ,טסניד ַא ,לדיימ שידיי ַא

 יז זַא ,וצרעד טכַארבעג יז טַאה סע סָאוו :עגַארפ יד טלעטשעג ריא טָאה חלג

 -טסניד סאד ןוא ,ןכעלטסירק םעד ןעמעננָא ןוא ןביולג ןשידיי םעד ןבעגפיוא לֶאז

 -ניִיִרַא ךיז רעזייק רעד טָאה ,ףיורעד ןרעפטנע וזצ סָאוו טסואוועג טינ טָאה לדיימ

 :טגָאזעג טָאה ןוא םעד ןיא טשימעג

 -רעד טושפ ןדמש ךיז ליוו יז :ףיורעד ןרעפטנע ךייא ןעק ,לרעטַאפ ,ךיא --

 ךיז ןעניפעג סָאוו ,ןרַאסוה עשירַאגנוא יד קרַאטש ריא ןלעפעג'ס סִָאוו ראפ

 ...וועשטַאלז ןיא אד טציא

 -ניוועל רעב-קחצי טרָאד טגָאז -- ,םידמושמ ןוא סעטתדמושמ עכלעזַא ןופ

 עיצֶאמרַָאפניא ןעמונעג לאמא סָאד ןעמ טָאה -- ,"םימד ספא, ךוב ןייז ןיא ןָאז

 יד וצ .חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא ,לובלב םעד ןקיטעטשַאב וצ
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 עכעלטסירק ןבָאה םידמושמ ןוא סעטתדמושמ עדנסיוומוא עכלַעַזַא ןופ דייר

 -טסעפ טשרמולכ ןלָאז סָאוו ,ןטקַאפ ןביילק םייב טרעהעגוצ סָאד ךיז םיחלג

 .ןצישַאב טינ ךיז ןעק סָאוו ,קלָאפ ַא ףיוא לובלב ןטרעפמולעגמוא םעד ןלעטש

 טנעקעג טינ עקַאט ןוא ,טדערעג טינ םעד ןגעוו ייז ןבָאה עטנרעלעג עשידיי טימ

 עניִארקוא ןיא ןוא ןליופ ןיא םינבר ןוא םידמול עטסרעמ יד לייוו .ךיוא ןדער
 -עה ןוא שידיי ץוח ייז ןבָאה ללכב .ןדער טנעקעג טינ שיליופ ןייק רָאג ןבָאה

 ייב זיא ךארפש עדמערפ ַא .טנעקעג טינ ןכַארפש ערעדנַא ןייק רֶאג שיאערב

 .ףירט ןעוועג רָאג ייז
 טגנערב ןָאזניוועל רעב-קחצי סָאוו ,ןטנעמוגרַא לֶאצ רעסיורג רעד ןיא

 טייקטרעפמולעגמוא יד ןזייוואב וצ עטכישעג רעכעלטלעוו ןוא רעשידיי ןופ
 ןופ םי םעד ןיא ;חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא ,לובלב םעד ןופ

 טפָא רע טגַארט .םירפס עשידיי-טינ ןוא עשידיי ןופ טגנערב רע סָאוו ,ןגוצסיוא
 ,רעכעלדנעטשראפ ןוא רעטכייל ןינע ןרעווש םעד טכַאמ סָאוו ,ןֶאט אזַא ןיירָא

 ,לטרעוו-ךיילג ךעלפערט א טימ ןוא לשמ ןקיניזפרַאש ַא טימ סָאד טוט רע ןוא

 רעכלעוו טימ ,הכרב א זיא סָאד ןוא ,ןורכז ןיא ןיירָא קרַאטש ךיז טצירק סָאוו

 .טשטנעבעג ןענייז רעביירש עשידמול עטלייצעג זיולב

 ,"םימד ספא, קרעוו ןייז ןיא רֶאנ טינ -- ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייב ךיוא
 יד ןגעק ןדיי ןקידייטרַאפ וצ עבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא
 ,ןיזפראש ןייז טימ טצונַאב ךיז רע טָאה -- ייז ףיוא םילובלב-טולב ןכַאמ סָאוו

 סָאוו ,גלָאפרעד םעד ןיא ןפלָאהעג קינייוו טינ טֶאה סָאד ןוא ,רֶאמוה ןייז טימ
 .טַאהעג ןבָאה קרעוו ענייז

 ןוא רעמיאַארַאק יד ןגעק סיורַא טערט רע ואוו ,"רפוסה רעת, ןייז ןיא

 ןענייז ייז זַא ,ןהנעט ןיא ןטלַאה ייז סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא זַא ,רָאלק טזייווַאב

 טגיילעגפיורַא ןבָאה עטנרעלעג עשידיי יד סָאוו ,תורמוח יד ןגעק ןוא דומלת ןגעק

 םעד ןופ לסיב שפיה ַא ןעמונעגסיורַא רַאג ןתמא רעד ןיא ייז ןבָאה ,קלָאּפ ןפיוא
 דַאק ןייא ןיא רע טלייצרעד ,תורמוח ערעברַאה ךֶאנ טגיילעגפיורַא ןוא דומלת

 :"היהש השעמ, א יוו ןֶא טיג רע סָאוו עטכישעג א לטיפ

 טכַאנייב תבש לֶאמָא ךיז טָאה -- ,רע טלייצרעד -- ,עלעגניי שידיי א,

 טגערפ !סע ליוו רע .קירעגנוה זיא רע--ןייוועג א טימ ףַאלש ןופ טפַאכעגפיוא

 טימ ךיילג תודועס-שולש ןייק ןסעגעג טינ ןעד וטסַאה ?שטייטס :עמַאמ יד םיא

 :טנייוועצ רעקרַאטש ךךֶאנ עלעגניי סָאד ךיז טָאה ,ךאז אזא טרעהרעד ?זדנוא

 ףבעגעג טינ סָאד ןעמ טָאה רימ ןוא תודועס-שולש ןסעגעג טָאה עלַא ריא ,אהַא

 .ןסעגרַאּפ ןיוש טסָאה -- עמַאמ יד םיא וצ טהנעט -- ,סניימ דניק ,רעבָא -
 טכַאנראפ זיא עטַאט רעד זעוו שיט םייב ןסעזעג זדנוא טימ םענייאניא טסיב וד יוו

 סָאד טרעפטנע -- ןסעגרַאפ טינ ךיא בָאה סָאד ,ןיינ -- ?לוש רעד ןופ ןעמוקעג
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טימ לרעבעל ןייק ,שיפ לקיטש ןייק ןבעגעג טינ ריד ןעמ טַאה -- .עלעגניי

 -סעמיצ ןייק ןסעגעג טינ וטסָאה -- .ןבעגעג רימ טָאה ןעמ ,ָאי -- ?עלעקלַאפ א

 ,סֶאוורַאפ זיא -- .ןסעגעג ָאי ךיא בָאה סַעיִלָאסַאפ-סעמיצ ,ָאי -- ?סעילָאסַאפ
 ןסעגעג טינ טסָאה וד זַא ,ןגָאז וטסלָאז -- עמַאמ יד םיא ייב טגערפ -- ,דניק ןיימ

 טימ ךיילג ןסעגעג ָאי טסָאה וד זַא ,וצ ןיילַא ךַאד טסיג וד ?תודועס-שולש ןייק

 -עצ רעמ ךַאנ ךיז רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה עלעגניי סָאד ןעוו ןוא !זדנוא

 ןסע עלַא -- ןעירשעג רע טָאה -- פֶא ךימ טרַאנ ןעמ -- .לוק ןפיוא טנייוו

 טימ לרעבעל ןייק טינ ליוו ךיא .טינ סאד ןעמ טיג רימ ןוא תודועס-שולש

 -- שיפ ןייק טינ ליוו ךיא ןוא ,סעילָאסַאפדסעמיצ ןייק טינ ליוו ךיא ,עלעקלַאּפ ַא

 ךיז ןעמ טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה ןעמ ןעוו ןוא -- !תודועס-שולש ליוו ךיא

 עלעגניי סָאד זַא ,טפַאכעג ךיז ןעמ טָאה טלָאמעד טשרע לייוו ,טכַאלעצ קרַאטש

 ..ךיז ראפ לכאמ רעדנוזאב א רַאג יאדווַא זיא תודועס-שולש זַא ,טניימ

 יד ןעוו .רעמיאַארַאק יד טימ זיא -- ןַאזניוועל טביירש -- עבלעז סָאד,

 יז ןרעפטנע ,דומלת םעד ןעמונעגנָא ךיוא ןבָאה ייז יצ ,ייז ייב ןגערפ רעקלעפ

 םנופ םיניד עלַא ןעמונעגרעביא ייז ןבָאה ,רעבָא ןתמא רעד ןיא .ןיינ זַא ,ףיורעד

 דומלת םנופ םיניד יד וצ ןבָאה ייז ,רעמ ְךֶאנ .תוא ייב תוא עקַאט שממ ,דומלת

 .רעמ טינ זיא סע .תורמוח ערעברַאה ךֶאנ ןפַאשעג ןוא ךַאנ ןוא ךַאנ ןבעגעגוצ

 ,"תווצמה רפס, ,?השוריה לבס, :ןעמענ ערעדנַא טימ ןפורעגנָא סָאד ןבָאה ייז

 .(*"המודכו

 םנופ גנוצַאשפָא עשירָאטסיה א טיג רע ואוו ,"לבבורז, קרעוו ןייז ןיא ןוא

 יילרעלכ ןופ לארשי-יאנוש סָאוו ,םילובלב עלַא יד ןרעדיילשוצקירוצ דומלת

 ,לארֶאמ רעשידיי רעד ףיוא ןוא עיגילער רעשידיי רעד ףיוא סיוא ןטכַארט םינימ

 טינ ןפוא םושב הפ לעבש הרות רעד ןֶא ןעמ טלָאוו ללכב זַא ,רָאלק רע טזייווַאב

 ןענייז הרות רעד ןיא זַא ,רעטנוא טכיירטש רע ;ך"נת םעד ןייטשרַאפ טנעקעג

 ןלֶאז רוד םנופ עטנרעלעג יד עכלעוו ףיוא ,תודוסי יד זיולב ןרָאוועג ןבעגעג

 -רַאּפ טינ ךיז ןענעק סָאוו ,יד ףרַאש קידנריקיטירק ןוא .םינינב ןלעטשקעווַא

 קראטש טפערט סָאוו ,השעמ עקיסַאּפש א רע טלייצרעד ,םעד ןיא ןביילקרעדנַאנ
 :ןפערט ליוו רע ןעמעוו ,יד

 ןיא טנרעלעג טייהרעניילק ןבָאה סָאוו -- ,רע טלייצרעד -- ,ןדיי ייווצ,

 ןענייז ייז ןוא ןפָארטעג ץעגרע גַָאט ןקידבוט-םוי ַא ןיא לֶאמָא ךיז ןבָאה ,רדח ןייא

 ןטייווצ םעד טגערפעג רעטשרע רעד טָאה ,קידנריצַאפש .ןריצַאּפש קעווַא עדייב

 ייב תרשמ ַא טציא זיא רע זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה רענעי ןוא .טוט רע סַאוו

 ,ןייוו ןשיזיוצנארפ ןסיוועג א טפיוקרַאפ סָאוו ,רעלדנעה-ןייוו םעד ןוא םעד

 .189 'ז ,רפוסה רעת (*
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 םייב טגערפעג רעטייווצ רעד טָאה ןַאד .רחבומה ןמ רחבומ רֶאג סעפע זיא סָאוו

 תרשמ ַא זיא רע זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה רענעי ןוא ,טוט רע סָאוו ןטשרע

 ערעייז ןגעוו טדערעצ ךיז ןבָאה םיתרשמ עדייב .טָאטש רעסיורג א ןיא בר א ייב

 -עג טָאה סָאוו ,תרשמ רעד .גנַאל ןופ ןיוש זיא רעגייטש רעד יוו ,םיתב-ילעב

 רעקידארומ ַא זיא תיבה-לעב ןייז זַא ,טלייצרעד טָאה ,רעלדנעה-ןייוו םייב טניד

 ןייוו טימ ףיונוצ סָאד טשימ ןוא טרָאס ןטושפ ןופ ןייוו טמענ רע ,רעלדניווש

 רחבומה ןמ רחבומ ראפ סָאד רע טפיוקרַאפ םעדכַאנ ןוא טרַאס ןרעסעב א ןופ

 .טרַאנעגפָא םיא טָאה ןעמ זַא ,טינרָאג ךיז טפַאכ רענייק ןוא

 ,רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןטייצ עקיטנייה ,םינפָא ,ןיוש סאד זיא יוזַא --

 -דניווש ןוא םיבנג ןענייז עלַא -- .טַאטש ןופ בר םייב תרשמ א ןעוועג זיא סָאוו

 ,םענ ?רעמ וטספרַאד סָאוו .תמא ןטימ ןייג לֶאז סָאוי ,רענייא ןייק ַאטינ .רעל

 -דניווש א ךיוא רע זיא -- ץלעפ ןיא קידצ א ,בר ַא :תיבה-לעב ןיימ ,רעגייטש א

 !טלעוו יד פֶא טרַאנ רע ןוא בנג א ןוא רעל

 טָאה סָאוו ,תרשמ רעד טגערפעג טָאה -- !סַאד וטסייוו ןענַָאוו ןופ --

 .רעלדנעה-ןייוו םייב טנידעג

 ,תרשמ רערעדנַא רעד טרעפטנעעג טָאה -- ?סָאד סייוו ךיא ןענַאוו ןופ --

 ךיוא סָאד וטסעוו ,ןלייצרעד ריד ךיא לעוו טָא -- .בר םייב טנידעג טָאה סָאוו

 ןוא םירחוס ךס א ןארַאפ ןענייז ,ךימ וטסייטשרַאפ ,טָאטש ןיא זדנוא ייב :;ןסיוו

 רעמערק ךס ַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע ;ןטפעשעג עסיורג ןריפ סָאוו ,סרעלקעמ

 ,ןיילַא ךֶאד וטסייטשרַאפ ,ונ ,תולגע-ילעב ןוא תוינסכא ןוא תוכאלמ-לעב ןוא

 טמוק ןעמעוו וצ ןוא ,הרות-ןיד א ןצימיא טימ רערעדנַא ןַא טָאה לֶאמ עלַא זַא

 ןוא טציז רע ?בר רעד טוט ,וטסניימ ,סָאוו ןוא .בר םוצ ?הרות-ןיד ַא טימ ןעמ

 ןוא תודע רועיש ַא ןֶא סיוא טרעה רע יוו םעדכָאנ ןוא ,קעביצ-עקלויל א טעקפיפ

 טוג ךיז טקוק רע ןוא ןעלסקעוו טימ ןוא ןריפַאּפ טימ קעפ עצנַאג רעביא טנעייל

 עדייב רע טסייה ,ןעלסקעוו ןוא ןריפַאּפ עלַא ןיא ןבירשרַאפ זיא'ס סָאוו םעד וצ וצ

 טשימ ןוא רע טמענ סיורַא ןעייג ייז ןעוו ןוא ,עלייוו א ףיוא ןייגסיורַא םידדצ

 ערענעלק ייווצ יד ףיורעד ןֶא טזייוו ןוא לרפס ןיילק א סעפע ןיא לטעלב א ףיוא

 טינ סָאוו ,סניוזַא סעפע ייברעד ייז וצ טדער רע ;םיא ןבעל ןציז סָאוו .םינייד

 ןפורניירַא רע טסייה םעדכַאנ ןוא ,ןייטשרַאפ טנעקעג סָאד ןטלָאוו וד טינ ןוא ךיא

 זיא סָאד ןוא סָאד ןוא ןיד רעד זיא יוזַא ןוא יוזָא זַא ,ייז טגָאז ןוא םידדצ ייווצ יד

 .קַעווַא ךיז ןעייג ןוא םיא ןביולג ייז ןוא ,קספ רעד

 ןעוועג זיא סָאוו ,רעד טלייצרעד טָאה -- ,יוזַא זיא'ס זא ,ןרַאי ןיוש --

 טימ .יוזַא סע טייג טכַאנ רעד ףיוא זיב ירפרעדניא ןופ -- .בר םייב תרשמ א

 ןיא ןיירַא ץלַא רע טקוק .םיא וצ ןעמוק טינ לֶאז ןעמ יירעגירק א ראפ סַאוו

 טפערט'ס םַערֶאוו .לדניווש א רעכיז ךַאד זיא סאד ןוא ,לרפס םעניילק םענעי

 [7ל]



 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןייק וצ ץלֶא ןענעק ןוא דנַאנַאכָאנ געט ייווצ ןהנעט םידדצ עדייב זַא ,לֶאמָא ךַאד

 עכלעזַא טימ םיא זצ ןעמ טמוק גַָאט ןייא ןיא זַא ,ךיוא טפערט'ס .ןעמוק טינ קלָאט

 ,ךיד ךיא גערפ ,ונ .ערעדנַא יד טימ ענייא ןֶא טינ רֶאג ךיז ןרעק סָאוו ,ןכַאז

 .געט עצנַאג טדערעגנָא טָאה'מ סָאוו ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןגעוו זַא ,ךיז טקישעג

 ןופ ,לרודיס םעד ןופ רעסערג טינ זיא סָאוו ,לכיב םעניילק םעד ןיא ךיז טניפעג

 ,עטבישעג א טימ םיא וצ ןעמ טמוק לֶאמָא זַא ,טינ סעגרַאפ ןוא ?ןווַאד ךיא ןענַאוו

 טיג ךיוא סעגרַאפ .רעמ ךאנ לֶאמָא ןוא טייצ רָאי ץנָאג ַא ןיוש ךיז טיצ סָאוו

 רעסערג טינ זיא סַאוו ,עלעכיב םעניילק םעד ןופ סיורַא גנידצלַא טמענ רע זַא

 -יילק אזַא ןיא זַא ,לכש ןפיוא טינ ןפוא םושב רימ ךיז טגעל ,ונ .לרודיס ןיימ ןזפ

 עקאט טרַאד טלֶאוו ןעמ ןעוו .ןכאז עלַא יד טָא ןבירשראפ ןייז ןלֶאז עלעכיב םענ

 ,רעסיורג א רַאנ ,לכיב ןיילק ןייק טינ ןעוועג סָאד טלָאוו ,ןבירשראפ גנידצלַא

 רעד זַא ,ןיוש וטסעז ,ונ .ןגָאוו א ףיוא ןריפ טפרַאדעג טלֶאוו'מ סָאוו ,ךוב רערעווש

 עקיטנייה ןיוש סָאד זיא יוזַא רעבַא !?ןעמעלַא פֶָא טרַאנ רע זַא ,רעלדניווש ַא זיא בר

 ןוא עדנילב יד יוו רעטצניפ רעד ןיא ןפָאט ייז ,טבערגרַאפ ןענייז ןשטנעמ :ןטייצ

 .טייצ עצנַאג יד ייז טרַאנ בר רעד זַא ,טינ ןסייוו ייז

 לֶאמָא םיא טָאה תיבה-לעב ןייז זַא ,בר םנופ תרשמ רעד טלייצרעד רעטייוו

 ןעזעג ךיוא רע טָאה טרָאד ןוא בר ןרעסערג א ךַאנ וצ תוחילש ַא טימ טקישעג

 בר רעסיורג רענעי טנקספ ,תיבה-לעב ןייז יוו טקנופ ;"לדניווש, ןבלעז םעד

 שטָאכ ,?"לרודיס א יוו רעלערג טינ זיא סָאוו ,לכיב םעניילק, םעד ןופ ץלַא ךיוא

 סיוא טרעה'מ ןוא ןריפַאּפ טימ טלעוו ַא ןעמ טביירשרַאפ ןיד-קספ ןדעי ייב
 .תודע ךס ַא

 ?לדניווש ַא ַאד זיא ץלָא זַא ,זייוואב ןרעסערג א ךֶאנ ןבָאה ןעמ ףרַאד ,ונ --

 :ןיילַא ןכערַאב -- .בר םייב תרשמ ַא ןעוועג זיא סָאוו ,דיי רעד יוזַא טכָאמ --

 ןוא ןריפַאּפ טימ גרעב ןֶא ןעמ טביירש ,סיורַא טיג'מ סָאוו ,קספ ןדעי ןגעוו

 רֶאי ןייא ןיא ןזא .גָאט ןדעי יוזַא .ךוב א ןיא ןיירַא ייז ןעמ טפעלק םעדכָאנ

 יוז רעקינייוו טינ יאדווַא טלַאה רע זַא ,סיורג יוזַא סיוא ךוב רעד טסקַאוו טייצ

 .בערג יד ןישרַא לטרעפ ַא ןוא טיירב יד ןישרַא ןבלַאה ַא ,גנעל יד ןישרַא ןַא

 ןזיב ביוהנַא ןופ לדניווש ַא .ריד ךיא גַאז ,לדניווש ַא זיא סע .יוזַא רֶאי עלַא

 ..ףוס

 טנידעג טָאה סָאוו ,תרשמ ןדנסיוומוא םעד ןופ ףירגַאב ןבלעז םעד ןוא

 זטערט סָאוו ,טייל ענעי ךיוא ןבָאה -- ,ןֶאזניוועל רעב-קחצי טגָאז -- ,בר א ייב

 ךיז ןעניפעג הרות רעד ןיא זַא ,טינ ןעייטשרַאפ ייז לייוו ,דומלת ןגעק סיורַא

 ןפאש טזומעג ןעמ טָאה ייז וצ זַא ןוא ,ןצעזעג ןוא םיניד יד ןופ תודוסי יד זיולב

 -רעד ןוא טשטייטעגסיוא ןרעוו ןצעזעג ןוא םיניד עלַא יד ואוו ,דומלת םעד

 יוזא .הפ לעבש הרות יד ןבָאה טזזמעג ןעמ טָאה בתכבש הרות רעד וצ .טרעלק
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 ייב רֶאנ טינ זַא ,זיא תמא רעד ןוא .ץעזעג ןופ טלעוו רעד ןיא ללכב ךיז טריפ

 הרות א יא ןַארַאפ טרפ םעד ןיא זיא רעקלעפ ערעדנַא ייב ךיוא רָאנ ,ןדיי

 יד ןייטשרַאפ טנעקעג טינ ןעמ טלָאוו שרעדנַא .הפ לעבש הרות א יא ,בתכבש

 -טסקעט ןיא לייוו ,ןשטייטוצסיוא ייז יוזַא יוו טסואוועג טינ טלָאוו'מ ןוא ןצעזעג

 .ערעייז תודוסי יד זיולב ןבעגעגנָא ךַאד ןרעוו ךוב

% 
% 

 סָאוו .רעקיטירק ענעי טַאהעג ביל טינ רעייז טָאה ןאזניוועל רעב-קחצי

 זיא רע .טנוואהַאב קרַאטש רעייז טינ ןענייז ייז עכלעוו ןיא ,ןכַאז ןגעוו ןביירש

 ןעמַאנ ןלופ רעייז ןביירשוצרעטנוא טזמ םעד טינ ןבָאה סָאוו ,יד ןגעק ןעוועג

 ,ןגָאז רע טגעלפ רעקיטירק עכלעזַא ףיוא .ןצימיא רעדַא סעפע ןריקיטירק ייז ןעוו

 ,ןבעגנָא טינ ןעמַאנ ןתמא םעד ןליוו ייז ןעוו ,ןצונַאב ייז סָאוו ,תובית-ישאר יד זַא

 טָאה רע .הדגה רעד ןיא תוכמ ןעצ יד ןופ גנוצריקרַאפ רעד ןיא םיא ןענַאמרעד

 ןיא םיא טָאה דניירפ א רענייז ןעוו ןוא ,טַאהעג ביל טינ רעקיטירק ןייק ללכב

 טביילק ,ןאמרעגנוי רעלופטנַאלַאט א רעייז ,רבח א רענייז זַא ,טעדלעמעג ווירב א

 :טרעפטנעעג ףיורעד םיא רע טָאה ,רעקיטירק א ןרעוו וצ ךיז

 ןביילקסיוא רעסעב ךיז ראפ רע לֶאז קיטירק טָאטשנַא זַא ,רבח ןייד גאז,

 טינ ןוא טסנוק ןייק טינ זיא קיטירק לייוו ,הכאלמ ערעסעב א ןוא ערעדנַא ןא

 -עב ךיז רע לֶאז זיא ,קינשרדמ-תיב א זיא ןַאמרעגנוי רעד ביוא .הכאלמ ןייק

 רפוש ןזַאלב עקַאט תמא .ןקיטירק ןביירש רעדייא רפוש ןזַאלב ןענרעלסיוא רעס

 זיא רע ביוא ןוא .טסנוק א סָאד זיא רעבַא רַאפרעד ,הכאלמ ןייק טינ ךיוא זיא

 לָאז זיא ,קרַאפ ןיא םורא ןיוש טריצַאּפש סָאוו ,ןַאמרעגנוי רעקיטלעוו-טנייה א

 םיא טימ ןפַאש ךיז ןלעוו סָאוו ,ןרָאיטקַא עפורט א וצ ןרַאשוצ רָאג רשפא ךיז רע

 -אבעצ ענעי ןופ רענייא טַאלג זיא רע ביוא ןוא .גנַאג ַא ןגלָאפ ייז טעוו רע ןוא

 -עגוצ ךיז רע לֶאז זיא ,ןֶאנביוא םוצ ךיז ןרַאּפש סָאוו ,ךעלטיילעגנוי עטעוועל

 ,ץלַא ןיא ןקילגפֶא םיא טעוו ןאד ןוא ,קינהפצוח א ,םינפ-תוזע ןא ןייז וצ ןענייוו

 ףיוא טעוו'מ ןוא רשוע ןַא ןרעוו טעוו רע ןוא ,ןעמענ רֶאנ ךיז טעוו רע סָאוו וצ

 טעוו רע ןוא ,רעביירש רעסיורג א ןוא רענעק רעסיורג ַא זיא רע זַא ,ןגָאז םיא

 ןעמ טעוו למיה םנופ וליפָא לייוו ,ןגלָאפ םיא ןלעוו עלַא ןוא העד עצנַאג יד ןבָאה

 הפצוח, :ןירדהנס ארמג רעד ןיא טגַאזעג ןבָאה םימכח ערעזדנוא יוו ,ןפלעה םיא

 .ןיילַא טָאג ןגעקטנַא וליפָא טפלעה

 -קחצי טגָאז -- רערערַאפ א וצ ווירב א ןיא ךיוא -- ץאלפ רעדנַא ןַא ףיוא
 רעד ראפ טלייטעגנייא טָאה'מ סָאוו ,הפצוח סָאמ ןעצ יד ןופ זַא ,ןָאזניוועל רעב
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 אזַא רע טלייצרעד ייברעד ןוא .ןיינ עצנַאג ןעמונעגוצ רעקיטירק יד ןבָאה ,טלעוו

 :עטכישעג

 .םיא ייב ןטעב וצ סעפע ,ץירפ ןסיורג ַא וצ ןעגנַאגעג לֶאמָא זיא רענייא,

 םורָא ךיז ןעיירד ןטרָאד יוו ןעזרעד רע טָאה ,ףיוה םיצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו

 זוא ןבייל ,ןטרעפמעל ןוא סרעגיט ,תויח עכעלקערש ןוא עסיורג ןסיורד ןיא

 ןאד ןוא ,ןפיולטנַא טזָאלעג ךיז ןוא ןקָארשרעד ךיז שטנעמ רעד טָאה .ןרעב

 טמזק, :םיא וצ טגָאזעג ,רעיוט םייב ןענַאטשעג זיא סָאוו ,רעטכעוו רעד טָאה

 ,עטמיוצעג ןענייז ַאד תויח עלַא יד טָא ;ןקערש טינ ךיז טפרַאד ריא ,רַעהַא

 שטנעמ רעד ךיז טָאה ."ןעפעשט טינ םענייק ןלָאז ייז זַא ,טנרעלעגסיוא ייז טָאה'מ

 םנופ לעווש רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא רע ןעוו ןוא ,קינייוועניא ןייגניירָא טזָאלעג

 יוו סיורג ,לטניה ןיילק א ןסקַאוועגסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ זיא ,ץֶאלַאּפ

 ןסָארדרַאפ קרָאטש טָאה סָאד .םיא ףיוא ןעקווַאה ןביוהעגנָא טָאה ןוא ,לצעק א

 לטניה םוצ ןבָאה ייז ןוא ןרעב יד ןוא סרעגיט יד ,ןטרעפמעל יד ,ןבייל יד

 ןעוו לקסיפ ןייד ןענעפע וצ וטסגַאוו יוו ,טסיב וד סָאוו בלכ רעסואימ, :טגָאזעג

 זיא ךייא ףיוא, :יוזַא טרעפטנעעג לטניה סָאד טָאה ףיורעד ןוא ?!?ןגייווש רימ

 ריא רעוו ןוא טנעז ריא סָאוו ךיילג טנעקרעד ןעמ ןזא קוק ןייא ןבעג וצ גונעג

 -וואהעג טינ טלָאוו ךיא ןעוו ןוא לצעק ַא יוו ןיילק יוזַא ךֶאד ןיב ךיא רעבָא ,טנעז

 .(* *לטניה ַא ןיב ךיא זַא ,טסואוועג טינ וליפָא ךַאד ןעמ טלָאוו ,טעק

 ןיא ךיז טנעייל סָאוו ,זרעפ ַא טימ ווירב םעד ןָאזניוועל טקידנע אד ןוא

 :יוזא שיאערבעה
\ 

 :חרואה הז ינעה רש זא

 ,רקשאו בזכא םא !יכנָא יח

 -- חכונה בלכל ותונפב רמא הכ --

 ."רקבמ, םשה האנ ךל אל םא

 טנעקעג טַאה ,רעפמעק א ןעוועג ךיוא זיא סָאוו ,רעטנרעלעג רעסיורג רעד

 אקווד ןעוועג רוטַאנ רעד ןיא זיא רע שטָאכ ,זייב רעייז ןוא ףרַאש רעייז ןייז

 וצ ךיז יוזַא יוו ןוא ןעוו טסואוועג רעבָא טָאה רע .שטנעמ רעקיטומטוג ץנָאג ַא

 סָאד ןוא .ףלח א טימ יוו ןדיינש טנעקעג טָאה סָאוו ,ןיזפרַאש ןייז טימ ןצונַאב

 טוג ןצימיא טפרַאדעג טַָאה רע ןעוו ןאד זיולב טינ ןעמוקעג ץונוצ םיא זיא
 ןוא ןרעלקרעד טוג סעפע טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ןאד רקיע רעד רָאנ ,ןפערט
 .לכש ןטושפ םוצ רעטנעענ ןכַאמ סָאד

 .02 'ז ,תונורכזה רפס : ןהָאזנַאטָאנ רעב דוד (*
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 ה

 קרעוו ןייז ףיזא טעברַאעג ןָאזניוועל רעב-קחצי טָאה טייצ רֶאי ףלעווצ

 ןשיטירק-שירָאטסיה ַא ןופ דומלת םעד טצַאשעגפָא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,"לבברז,

 ַאזַא טאהעג ןבָאה סָאוו ,ענייז קרעוו ערעדנַא יד טימ יוו טקנופ ןוא .טקנופדנאטש

 זעמוקעג ןענייז סָאוו ,תורוד יד ףיוא ךיוא ןוא רוד ןייז ףיוא סולפנייא ןסיורג

 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,עיסימ ַא טלעטשעג ךיוא ךיז ?לבבורז, ןיא רע טָאה ,רעטעפש

 סע שלָאפ יוו ןזייוואב ןוא עיגילער רעשידיי רעד ןופ קיטע יד ןקידייטרַאפ --

 טליפעגנָא זיא דומלת רעד זַא ,סיוא ןטכַארט םיאנוש סָאוו ,םילובלב יד ןענייז

 ,טייל ענעי ןענייז סע ןיימעג יוו ןוא ,ןיז ןייק טינ ןבָאה סָאוו ,ןטייקשירַאנ טימ

 .קלָאפ ןשידיי ןפיוא םילובלב סיוא ללכב ןטכַארט סָאוו

 טשרע קורד ןופ סיורַא זיא סָאוו ,"לבבורז, קרעוו סָאד ןביירש וצ ןסַאלשַאב

 ףיוא טצעזעגרעביא טֶאה דמושמ א ןעוו ,1839 רֶאי ןיא רע טָאה ,טיזט ןייז ךאנ

 רַענָאיסימ רעשילגנע ןַא סָאוו ,"טלעוו רעד ןופ ןגעוו יד, ךוב םעד שיאערבעה

 -נָא עלַא ןוא דומלת רעד זַא ,ןזייוואב וצ ןבירשעגנָא טָאה ָאלַאקַאמ ןעמַאנ ןטימ

 ,סנביולגרעבָא עשירַאנ טימ ליפ ןוא לופ ןענייז םירפס עזעיגילער עשידיי ערעד

 -עג ךיוא ןטרַאד טרעוו םעד וצ זַא ןוא ,ןיז ןייק טַאהעג טינ לֶאמנייק ןבָאה סָאוו

 .רעקלעפ ערעדנַא וצ סאה טקידערפ

 שיאערבעה ףיוא טָאה סָאוו ,ךוב םעד טנעיילעגרעביא טָאה ןאזניוועל רָאנ יוו

 -רַאפ טינ רַאט סניוזַא זַא ,ןסָאלשַאב ךיילג רע טָאה ,"םלוע תוביתנ, ןסייהעג

 ,"לבבורז, קרעוו עכעלטנירג סאד ןביירש ןעמונעג ךיז טָאה רע ןזא ,ןרעוו ןגיווש

 .רָענָאיסימ ןשילגנע םעד ןופ םילובלב יד ףיוא רעפטנע ןא ןייז טלָאזעג טָאה סַאוו

 -רעד רע טַאה ,ןעיצרַאפ גנַאל ךיז טעוו טעברַא יד זא ,ןעזעג טָאה רע ןעוו רעבָא

 יד ףיוא טרעפטנעעג טַָאה רע ןכלעוו ןיא ,קרעוו רענעלק ַא ןבירשעגנָא לייוו

 ןשידיי ןפיוא ןוא עיגילער רעשידיי רעד ףיוא ןכאמ ןטסירק סָאוו ,םילובלב

 ךַאנ קיטרַאפ טאהעג טָאה רע סָאוו ,קרעוו ערענעלק סָאד ךיוא רעבָא .קלָאּפ

 רעד רעביא טָאה ,"הזוחה ינולישה היחא, ןסייהעג טָאה סָאוו ןוא 1839 רָאי ןיא

 ןיא טקורדעגפַא סע טָאה'מ ןוא דנַאלסור ןיא ןעניישרעד טנעקעג טינ רוזנעצ

 זעוועג ןיוש זיא ןָאזניוועל רעב-קחצי יוו םעדכָאנ ,1863 ןיא טשרע דנַאלסיוא

 .טיוט

 -עג ,"םימד ספא, ןייז יוו טקנופ ,זיא סָאוו ,"הזוחה ינולישה היחַא, ןיא

 -עג ןכעלטסירק א ןוא ןשידיי ַא ןשיווצ עטַאבעד א ןופ עמרַאפ רעד ןיא ןבירש

 תונעט עטכערעג ןוא עקרַאטש טימ סיורַא ןָאזניוועל רעב-קחצי טמוק ,ןטנרעל

 טייצ רעבלעז רעד ןיא זַא .טקַאפ םעד טנָאמרעד רע .טלעוו רעכעלטסירק רעד וצ

 ןרענָאיסימ ןֶא ייז ןלעטש ,ץנָארעלָאט ןגעוו םענרַאפ ַאזַא טימ ןדייר ןטסירק יד סָאוו
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 ,רעטנרעלעג רעשידיי רעד טגַָאז ,ןרענַאיסימ יד ,ייז .דמש וצ ןדיי ןדיירוצוצ

 ןרעהסיוא סָאד ןזומ רימ ןוא ,ןביולג רעזדנוא ןגעוו דנאש ןוא טָאפש טימ ןדייר

 ,חוכיוו א ףיוא עטנרעלעג עשידיי סיורָא אי טפור ןעמ ןעוו וליפָא ;ןגייווש ןוא

 ןרעהוצסיוא דלָאוועג טימ זדנוא טגניווצ ריא ;ןליוו ייז סָאוו ןגַאז טינ ייז ןרָאט

 היחא, קרעוו סנָאזניוועל ןיא רעטנרעלעג רעשידיי רעד טגָאז -- ,תונעט ערעייא

 ןטימ רָאנ ,ןגייצרעביא זדנוא ריא טליוו טרַאוו ןופ חוכ ןטימ טינ -- ?ינולישה

 רעשרעה יד טנעז ריא לייוו ,ןֶאט וצ סָאד רעווש טינ זיא ךייא ןוא .קַאלוק םנופ חזכ

 -סיוא ךיז טכענק ַא ןעק יוו .עדמערפ יוו טלדנַאהַאב ןרעוו רימ ןוא ,דנָאל ןיא

 זדנוא ףיוא טכַארט ריא .ןביולג רעזדנוא טרעטסעל ריא ?רַאה ןייז טימ ןהנעט

 ןוא ליומ סאד זדנוא ריא טסילשרַאפ ייברעד ןוא ,םילובלב עטסגרע יד סיוא

 יןדיירסיורַא טינ טרָאוו ןייק זדנוא טזָאל ריא

 ןדיי סָאוו ,תונעט עטכערעג טימ לטעצ ץנָאג א סיוא ןָאזניוועל טנכער יוזָא

 רע ןעוו ןוא .ןרָאי רעטרעדנוה ליפ יוזַא ןיוש טלעוו רעכעלטסירק רעד וצ ןבָאה

 טנעמַאדנופ רעד סָאוו ,טימרעד יוזַא ןריצלַצטש ןטסירק סָאוו ,םעד וצ וצ טמוק

 :דייר עפרַאש רעייז טימ סיורַא רע טמוק ,עביל-ןשטנעמ זיא ןביולג רעייז ןופ

 -ןשטנעמ רעייא ןופ גנוטיידַאב יד טוג רעייז ןסייוו ,רע טגַָאז ,ןדיי ,רימ

 ףיורעד .תורוד ןופ טולב ענעסַאגרַאפ-קידלושמוא סָאד טיירש םעד ןגעוו !עביל

 סָאוו ,ערעזדנוא רעטסעווש ןוא רעדירב עכעלקילגמוא רעטנזיוט יד תודע ןענייז

 רעזדנוא ןופ טַאלב רעדעי טלייצרעד םעד ןגעוו ;טיוט םוצ טקינייפרַאפ טָאה ןעמ

 ןעוו .ןטייצ עקיטנייה יד ןיא וליפָא !דנַאל ןיא ךייא ייב ןייטש רעדעי ,עטבישעג

 ןופ ןטייצ עטלַא יד ןיא יוו ,יוזַא טינ ןיוש טקיטלעוועג דרעווש עקיטולב יד

 ייב ןעמ טמענ אד :עביל רעייא ןופ םעט םעד ץלָא ךאנ ןדיי רימ ןליפ ,לֶאמָא

 ןטרַאד ;עדמערפ יוו זדנוא טלדנַאהַאב ןעמ ןוא רעגריב ןופ טכער יד וצ זדנוא

 ןעמ זיא שרעדנַא ץעגרע ןוא ,דנַאל ןופ סיורַא ןצנָאגניא זדנוא ןעמ טביירט

 ןרעטיברַאּפ וצ זדנוא ,ךעלגעמ רֶאנ זיא סע סָאוו ,ץלַא טוט ןעמ ןוא הזבמ זדנוא

 .געט יד ןוא ןרַאי יד ןרעמואראפ וצ זדנוא ,ןבעל סאד

 טולב טימ ןענייז סָאוו ,ןטקַאפ עטלעטשעגטסעפ טימ ןוא דייר עברַאה טימ

 ןטסירק יד רסומ רעטנרעלעג רעשידיי רעד טגָאז ,עטכישעג רעד ןיא ןבירשרַאפ

 סָאוו ,םוטנטסירק םעד פא טינרָאג ייז ןטיה טנורג ןיא זַא ,ייז טזייוואב רע ןוא

 .אנוש םעד ךיוא רֶאנ ,דניירפ םעד רַאנ טינ ןבָאה ביל ףרַאד ןעמ זא ,טקידערפ

 -רענָא טָאה ריא ןעמעוו ,(סוזעי) רעזיילסיוא רעייא זַא ,רע טגָאז ,ךַאד טביולג ריא

 ןיא טגַאזעג טרעוו סע יוו ,לֶאמָאכָאנ ןעמוק טעוו ,חישמ ןתמא ןרַאפ טנעק

 רעד טגאז ,סֶאד ןוא ,טפשמ-טלעוו ןסיורג םעד ןריפ טעוו רע ןוא ,םוילעגנַאווע

 !ןידה-םוי רערעווש ַא רעייז ןייז ,ןטסירק ,ךייא רַאּפ טעוו ,רעטנרעלעג רעשידיי

 ךייא ייב טעוו רע ןוא ,הנעט א ןבָאה ךַאד ךייא וצ ןאד טעוו רעזיילסיוא רעייא
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 טינ ריא טָאה סָאוורַאפ זיא ,טָאבעג ןיימ ןוא רימ ןיא טביולג ריא ביוא :ןגערפ

 ןטסקיטכיוו םעד ןבעל ןיא טריפעגכרוד טינ ריא טַאה סָאוורַאפ ןוא ןטלַאהעג

 -רעד !?אנוש םעד וליפָא ,ןשטנעמ עלַא ןבָאה ביל ףרַאד ןעמ זַא ,םעניימ טָאבעג

 .םעניימ טָאבעג ןטסקיטכיוו םעד ןטלַאהעג טינ טָאה ריא סָאוו ,ןיילַא טימ

 ביזא זיא .טקידערפעג בָאה ךיא סָאוו ץלַא טרעטשעצ אלימב ןיוש ךַאד ריא טַאה

 טינ ןביולג סָאוו ,ענעי ריא טפדור סָאוורָאפ ,ןטָאבעג עניימ פא טינ טיה ןיילַא ריא

 ?רימ ןיא
 ןוא טלעוו רעכעלטסירק רעד וצ רעטנרעלעג רעשידיי רעד טהנעט ייוזַא

 :ןרָאצ טימ סיוא טפור רע

 ,ןביולג ןכעלטסירק םעד ןעמעננָא ןלַאז רימ זַא ,זדנוא ןופ טרעדַאפ ריא,

 י!וטינ ןטסירק ןייק רָאג טנעז ןיילָא ריא זַא ,ךַאד זיא תמא רעד רעבַא

 לארשי-יאנוש סָאוו םילובלב עלַא גנוטכַארַאפ טימ קירוצ טרעדיילש רע

 ןוא ,ןענייז םילובלב עלַא יד שלָאפ יוו טזייוואב רע ;ןדיי ףיוא סיוא ןטכַארט

 עלַא יוו רעמ קיצייג-טלעג ןענייז ןדיי זָא ,גנוקידלושַאב רעד וצ קידנעמוקוצ

 ,סָאד פָא-ןטיה ןיילַא ייז יצ ,עגַארפ יד ןטסירק יד רע טלעטש ,רעקלעפ ערעדנַא

 ביל קרַאטש טָאה סע רעוי, זַא ,עילעגנַאווע רעד ןיא ןבירשעג טייטש סע סאו

 םיחלג ערעייא וליפַא :רע טגָאז ייברעד ןוא ,"טָאג טנייפ טָאה רעד ,טלעג

 ,סיוארַאפ ןיא טינ ייז טלָאצֶאב ןעמ זיב ,ןטיוט ןייק ןקידרעַאב טינ ךֶאד ןלעוו

 .קיטפרעדאבטיונ ןוא םערָא יוו ןייז םענעברַאטשעג םעד ןופ ענעגייא יד ןגעמ

 :רע טגָאז רעטייוו ןוא

 -כַארַאפ טימ טדער ריא ןוא רעביא קרַאטש ללכב ךיז טמענ ,ןטסירק ,ריא

 ךייא רעבָא ."םיגהנמ עדליוו, עשידיי ןוא "ןביולגרעבָא, ןשידיי םעד ןגעוו גנוט

 ןופ תודוסי יד תעב ,"סנביולגרעבַא, עדמערפ ןופ ןכַאלוצפַא טינ ללכב טסַאּפ

 ,סעדנעגעל ןוא םיסינ עשיטסַאטנַאפ טימ ןדנוברַאפ גנע יוזא ןענייז ןביולג רעייא

 ייב .רעקלעפ עשירענידנצעג עטלַא רֶאג יד ייב ןעמונעגרעביא טָאה ריא סָאוו

 ןענייז סָאוו ,סעדנעגעל ןוא םיסנ רעטיול ףיוא טיובעג זיא סָאוו ,ןביולג רעייא

 טינ ךיז רעסעב ךס א זיא ,תורעשה עשיגַאל טימ ךורפשרעדיוו ןטולָאסבָא ןיא

 יד סָאוו .םעד ךייש סָאוו ןוא .ןגַארפ עזעיגילער ןגעוו תוריקח ןיא ןזַאלוצניירַא

 -סיורַָא ןבָאה םינבר ערעזדנוא סָאוו ףיורעד ליפ יוזַא ןגָאלק ערעייא ןרענָאיסימ

 זַא ,תורמוח ליפיוזַא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאוו טימרעד תוירזכַא עקַאט שממ ןזיוועג

 זַא .ן[רעפטנע ףיורעד ךיא ןעק ,ךֶאי ןרעווש ןרעטנוא ,ךעבענ ,טצפיז קלֶאפ סָאד

 טימ ןכיילגרַאפ טינ סיוועג ךיז ןעק םינבר ערעזדנוא ןופ תוירזכַא עקיזַאד יד

 ...עכעלטסייג עשיליוטַאק יד ןופ םישעמ עקיטולב יד

 םעד ןיא טגָאזעגסיורַא ןָאזניוועל רעב-קחצי טָאה דייר ענעפָא ןוא עפרַאש

 ןופ תונעט יד ףיוא רעפטנע ןַא ןעוועג זיא סָאוו ,ץינולישה היחא, קרעוו ןקיזאד
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 יד סָאוו ,טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא סע ןוא ,רענָאיסימ ןכעלטסירק א

 ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ .ןקורד טזָאלעג טינ סָאד טָאה דנַאלסור ןיא רוזנעצ

 רעשידיי רעסיורג רעד ןוא .דייר ענעּפָא ןוא עפרַאש עכלעזַא ןגָאזוצסיורַא טומ

 שטנעמ א ןעוועג ךעלקריוו זיא ץענעמערק לטעטש םעניילק םעד ןופ רערעלקפיוא

 יוזַא ןעוועג םיא ייב זיא .תמא רעשירָאטסיה רעד ,תמא רעד .טומ ךס ַא טימ

 רע .םיא רַאּפ ןלעטשוצנייא סעלַא טיירג ןעוועג זיא רע זַא ,קילייה ןוא רעייט

 .םישעמ ענייז טימ ךיזא ןוא קרעוו ענייז ןיא לֶאמנייא טינ ןזיוואב סָאד טָאה

 -טשרמולכ ןוא ענרעדַאמ-טשרמולכ ענעי ןופ גנוניימ יד שלַאפ רעבירעד זיא סע ןוא

 ַא יוו ןענָאזניוועל ןלעטשסיורַא טוואורפעג ןבָאה סָאוו ,רעשרַאפ עלַאקידַאר

 עטוג ןטלַאהעגנַָא טָאה רע סָאוו םעד ןופ טנורג ןפיוא זיולב טומ ןַא ןשטנעמ

 ענרעדַאמ טשרמולכ ענעי ,ןסעגרַאפ ייז .גנוריגער רעשיסור רעד טימ ןעגנואיצאב

 םעד ךיוא ןעעזרַאפ ייז ןוא ,וצרעד ןבירטעג ןעוועג זיא ןאזניוועל זא ,רעשרַאפ

 ןבירשעג ןטרָאד ןוא ַאד לֶאמַא טָאה רע סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא סָאוו ,טקַאפ

 םירי רסיק, םעד טנָאמרעד טָאה רע ןעוו ,ןֶאט ןקידהצילמ םענעביוהעג א ןיא

 רע ןעוו .ןגָאז טפרַאדעג ןיא טלַאוועג טָאה רע סָאוו טגָאזעג ךַאד רע טָאה ,"ודוה

 עלַא יד טנקיילעגפָא ןוא ןפרַאוועגקירוצ ןוא טייקשידיי ןוא ןדיי טקידייטרַאפ טָאה

 -ור יד סָאוו ,טלעוו רעכעלטסירק רעד ןופ ןעגנוקידלושַאב עשלַאפ ןוא םילובלב

 .רעצישַאב ןוא רעטיה עריא רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןרַאצ עשיס

 סָאוו ,"קיטעגָאלָאּפַא, טרָאוו םעד טימ ןקערש טינ םענייק ןעמ לֶאז ןוא

 שידיי ףיוא סָאוו ןוא ,ןימ םעד ןופ רוטַארעטיל רעד וצ טפעלקעגוצ טָאה ןעמ

 ,קיטעגַאלָאּפַא ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד ."ןרעפטנערַאפ ךיז, טושפ סָאד טניימ

 .ןושל ןשירעטילימ ןפיוא ןפורנָא סָאד ןעק ןעמ יוו ,עקַאטַאדרטנָאק א רָאנ

 עקרַאטש ַא ןבעג טפרַאדעג ןדיי ןבָאה דנַאל ןייא ןיא טינ ןזא רוד ןייא ןיא טינ

 סעקַאטַא יד ןבָאה ייז ןוא טריקַאטַא קרַאטש ייז טָאה ןעמ לייוו ,עקַאטַא-רטנַָאק

 טרעדנוהרַאי ןטנצניינ םעד ןיא ןבָאה סָאוו ,יד ןשיווצ ןוא .ןגָאלשפָא טפרַאדעג

 ןיא זיא .םיאנוש יד ןגעק עקַאטַא-רטנַָאק א ןיא דנַאלסור ןופ ןדיי יד טריפעג

 סָאוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןֶאזניוועל רעב קחצי ןענַאטשעג ייר רעטשרע רעד

 ,גנורעלקפיוא רַאּפ ףמַאק א טריפעגנָא קלָאפ ןגייא ןייז ןופ ןעייר יד ןיא טָאה רע

 ןופ תודוסי יד טצישאב ןיא טיהַאב ךיוא רע טָאה ,גנודליב רעכעלטלעוו ראפ

 ןענייז סָאוו ,םיאנוש עדמערפ יד ןגעק טלעטשעג ךיו ןוא םוטנדיי ןשירָאטסיה

 -רַאפ וצ טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז סָאוו ץלַא ןֶאט וצ ןרָאוועג דימ טינ לֶאמנייק

 .קלָאפ עשידיי סָאד ןקיטשרעד ןוא טייקשידיי ןסואימ

 םעד ןופ דיי רעסיורג רעד .ךַאוו רעד ףיוא ןענאטשעג קידנעטש זיא רע

 יד ןיא ןָאטרַאפ קראטש ןעוועג קידנעטש זיא רע ;ץענעמערק לטעטש םעניילק

 ליפ יוזא ןבעל ןייז ןיא טָאה רע שטָאכ ןוא .טקידערפעג טָאה רע סִאוו ,ןעעדיא
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 עלַא טעמכ ךֶאד רַע זיא ,טנרעלעג ליפיוזַא ןוא ןפַאשעג ליפיוזַא ,ןָאטעגפיוא

 -אב וצ טושפ רעבירעד זיא סע ןוא ,שטנעמ רעקנַארק א ןעוועג ןרַאי ענייז
 .ליפ יוזַא ןֶאטפיוא טנעקעג טָאה רע יוזַא יוו ןרעדנואוו

 לֶאמ עטשרע סָאד זיא סָאוו ,"הדוהי תיב, קרעוו ןייז וצ ריפניירַא םעד ןיא

 טינ ךיז טפור רע סָאוורַאפ ךיז רע טרעפטנערַאפ ,1839 רָאי ןיא קורד ןופ סיורַא

 טלייצרעד רע ;םיא וצ ןביירש ןשטנעמ ענעעזעגנָא רעייז סָאוו ,ווירב יד ףיוא ּפָא

 לֶאז רע זא ,טרָאוו ןברַאה ןטימ טגַָאזעגנָא םיא טָאה רָאטקָאד רעד זא ,ןטרַאד

 יד קידנטעב ןוא ,זומ רע ןעוו ןאד זיולב ,רע טגַאז .סָאד טוט רע ;ןביירש טינ

 טרעפטנע רע סָאוו רַאפרעד ןבָאה טינ לביארַאפ ןייק םיא ףיוא ןלאז ייז זַא ,דניירפ

 ןפיוא לֶארענעג ַא זַא ,גנוקרעמַאב א רע טכַאמ ,ווירב ערעייז ףיוא ךעלטקניפ טינ

 רעכלעוו ,טַאדלַאס א סָאוו ,םעד ןופ טינ ךעלנייוועג ךיז טקידיילאב דלעפטכַאלש

 -אס וצ םיא ראפ ףיוא טינ ךיז טביוה ,רעטעדנואוורַאפ א דרע רעד ףיוא טגיל

 ...ז[ריטול

 ןוא ,טַאדלָאס ןטושפ ןרַאפ טכַאמעג ךיז רע טַאה טייקנדיישַאב ןייז ןיא

 -פיוא עלַא ןשיווצ רע זיא ןתמא רעד ןיא שטָאכ ,ןלַארענעג רַאפ -- ערעדנַא יד

 .ייר רעד ןיא לַארענעג רעטשרע רעד ןעוועג רוד ןייז ןופ רערעלק

 עַלַא יד טימ ךיז טנעקַאב ןעמ ןעוו ןצרַאה םייב טושפ טמעלקרַאפ סע

 עגַאל רעכעלקערש א ראפ סַאוו ןיא םעד ןגעוו ףירגַאב א ןביג סָאוו ,ןטייהלצנייא

 .ןקריוו ןוא ןפַאש ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה ןָאזניוועל רעב-קחצי

 :רע טביירש ץענעמערק ןיא ןבעל ןייז ןגעוו דניירפ א וצ ווירב ַא ןיא

 עגיה יד טימ סיוא םוק ךיא יוזַא יוו ךימ טסגערפ וד סָאוו םעד ןגעוו ןוא,

 טייוו טצעזַאב רעסעב ךיז ךיא בָאה ,טסייוו וד יוו זַא ,ןגָאז ריד ךיא ןעק ,ןשטנעמ

 -מוא ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טלָאמעד ךֶאנ ןַאטעג ךיא בָאה סאד .טָאטש רעד רעסיוא
 ךיוא טציא ךַאנ רימ זיא סָאוו ,דָארב טָאטש רעד ןופ רעהַא קירוצ טרעקעג

 רעק ךיא ןוא הנחמל ץוחמ ןצנַאגניא ,ןיילַא רענייא רימ ןיואוו ךיא .רעייט רעייז

 רעווש טושפ רימ זיא סע ןוא קנַארק ןיב ךיא לייוו ןוא ,ןֶא טינ םענייק טימ ךיז

 .ןעוועג טיג טָאטש ןיא ןיב ךיא טניז רֶאי קיסיירד ןוא ףניפ ןיוש זיא ,ןייג וצ

 ןענעק סָאוו ,ןשטנעמ עליואוו ןוא ענייפ רעייז עכעלטע סָאוו טָאג רֶאנ קנַאד ךיא
 ךיז ןיב ךיא .טייצ וצ טייצ ןופ רימ ןכוזַאב ,רימ ןופ ןטלַאה סָאוו ןוא טלעוו יד

 ."רבדמ א ןיא ןביורטנייוו טניפעג סָאוו רענייא יוו .היחמ טושפ ייז טימ

 -עג ןעוו טפערט סע זא .ךיוא ןאזניוועל טלייצרעד ווירב ןבלעז םעד ןיא

 םיא וצ לֶאמַא ןעמוק ,ןטסירק ךיוא ןוא ןדיי .טעטש ערעדנַא ןופ טייל עטעדליב

 וצ פָארַא ךיז ןפַאכ ןוא געוו ןא ייז ןגייל ,ןַאב ןטימ ץעגרע קידנרַאפ ;טסַאג וצ

 ביל טָאה רע ;ןגינעגרַאפ סיורג רֶאג םיא טפַאשרַאפ סָאד ןוא ,ץענעמערק ןייק םיא

 טביילב רע ןוא ,ןטלעז יוזַא ןעמוק ייז רעבָא ,טסעג עכלעזַא טימ ןעגנערברַאפ וצ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טגָאלקַאב ,ץרָאה סָאד ייוו םיא טוט סע .רעמַאזנייא ןא .רעטנלע ןַא ץענעמערק ןיא

 ןבלעז םעד ןיא ןבָאה לֶאמַא זַא ,ךיז טנָאמרעד רע ןעוו ,ווירב םעד ןיא ךיז רע
 זיא רעבָא טציא ;םידמול עסיורג ,טייל עטנרעלעג טניואוועג ץענעמערק לטעטש

 .ןבילבעג טינ רענייק ןטרַאד

 סָאוו ,ווירב ַא ןיא עגַאל רעקירעיורט ןייז ןגעוו רע טדער רערַאלק ךַאנ

 רעכלעוו ,גנילרעביעז ףסוי .רד דניירפ ןייז וצ טקישעגוצ 1853 רֶאי ןיא טָאה רע

 ,טייצ רענעי ןיא ןדיי עטנרעלעג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 ,ווירב םענעי ןיא ןָאזניוועל רעב קחצי טביירש -- ,"רעטלע רעד ףיוא,

 .טיונ רעכעלקערש ןיא ןיא טייקמערַָא סיורג ןיא ןבעל וצ סיוא רימ טמוק, -

 ןוא ,טעב ןופ ןייגּפָארַא טיג ןעק ךיא ןוא בוטש רעד ןופ ןייגסיורַא טינ ןעק ךיא

 ,.שטנעמ רעטנלע ןַא ,טָאטש רעד ןופ טייוו ןיילָא רענייא ךיא בעל יוזָא

 וד סָאוו ,תונעט עלַא יד טימ טכערעג טינ טסיב וד יוו ןיוש טסעז ,ונ,

 ראפ סָאוו ןיא טינ וטסייוו ,סיוא טזייוו סע יוו .ווירב ןייד ןיא רימ וצ טסָאה

 הרות-רפס א ןעמונעג טלָאוו ךיא ןעוו ,ןייז ןעק סע ןוא .ךיז ןיפעג ךיא ַעגַאל א

 ,וטסלָאוו ,ריד רַאּפ ןרָאוושעג לוש ןיא רעמעלַאב ןפיוא טלָאוו ןוא טנעה יד ןיא

 ףיוא יוזַא עקַאט ןיב ךיא זַא ,טביולגעג טינ ךיוא רימ ,דניירפ רערעייט ןיימ

 ךיא טניז ,םעד ןיא רֶאי קיסיירד ןיוש זיא סע זַא ,תמא ךֶאד רעבַָא זיא סע .תורצ

 ,קנָארק יוזַא -- קנַארק ךיוא רָאנ ,םערֶא רֶאנ טינ ןיב ךיא .ןֶאמערָא רעטסיוו ַא ןיב

 ןעייג תוחזכ יד יוו ליפ ךיא ןוא טעב ןיא גיל ךיא ;ןריר טינ טושפ ךיז ןעק ךיא זַא

 .סיוא רימ

 ןבלעז םעד ןיא רעטייוו רע טביירש -- ,"ןבעל ןיימ ייב ריד רעווש ךיא,

 טינ ריד רעפטנע ךיא סָאוורַאפ רימ וצ תונעט טסיזמוא טסָאה וד זַא, -- ווירב

 טימ ןעגנערברַאפ רַעהַא ןעמוקעג טסלָאוו וד ןעוו .ווירב ענייד ףיוא ךעלטקניפ

 עקירעהעג יד ןעקנעש וצ ריד ץלא ןֶאטעג יאדווַא ךיא טלָאוו ,געט עכעלטע רימ

 יד ןעוו .טינ טרַאפ ךיא ןעק ווירב עטפָא ןביירש רעבַא .טייקמַאזקרעמפיוא

 ףראד ,העש א ףיוא רעדַא ,גָאט א ףיוא פָא לֶאמָא ךימ טזָאל טייהקנַארק ערעווש

 -סיורַא סעפע טימ רימ ןלָאז ייז זַא ,ןטעב ןוא םידיגנ עסיוועג וצ ווירב ןביירש ךיא

 עניימ ןופ ןטפירקסונַאב יד ןרעסעבסיוא ןוא ןקוקרעביא ףרַאד ךיא רעדַא ,ןפלעה

 טעברַאעג בָאה ךיא עכלעוו ףיוא ןוא קנַארק טכַאמעג ךימ ןבָאה סָאוו ,קרעוו

 ןבעל עצנַאג סאד ךַאד ייז ןענייז ןעמעלַא ךַאנ סָאוו ןוא ,רֶאי קיסיירד יוו רעמ

 ןייק טינ ,בייוו ןייק טינ ?טלעוו רעד טָא ףיוא ךיא בָאה ןעד סָאוו םערַאוו .סניימ

 ןוא .דלָאג ןייק טינ ,רעבליז ןייק טינ ,דניירפ ןייק טינ ,רעדורב ןייק טינ ,דניק

 ךיא .ייוו רימ ןעוט רעפרעק ןופ םירבא עלַא .טדערעגפַא ןיוש זיא טנוזעג ןופ

 .לטעטש ןיא אד ןטנַאקַאב א ןכוזַאב וצ ןרָאּפ טינ עקשטירב ןייק ןיא וליפַא ןעק

 ןיא םישדח ריפ ןיוש זיא סָאוו ,שטנעמ רעטעדליבעג 8 ,ץירפ רעסיוועג ַא רענייא

]86[ 



 ןֶאזניוועל רעב-קחצי

 ןקיטכיוו ַא רעייז ןגעוו ןעז ךימ ףרַאד רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג רימ טָאה ,ץענעמערק

 טקישעג רע טָאה לֶאמ עכעלטע ;םיא וצ ןעמוק לֶאז ךיא ,ךימ טעב רע ןוא ןינע
 קירוצ ןרַאּפ ןסייה טזומעג רעשטוק םעד בָאה ךיא רעבַָא ,רימ ךַאנ עטערַאק ןייז

 -לֶאמָא זיולב .קנַארק ןיב ךיא .ןרָאפ וצ רעווש ךעלקערש רימ זיא סע לייוו ,רימ ןַא

 ,סיורג יוזַא טינ ןענייז ןקיטייוו יד ןוא רעגנירג רימ טרעוו סע ןעוו ,לֶאמָא

 ןאפש עכעלטע ,טייוו טינ ַאד ןעניואוו סָאוו ,דניירפ רֶאּפ יד וצ ךרוד ךיז ךיא ייג
 קיסיירד עטצעל יד ראפ ןעוועג טינ ץעגרע ןיא ךיא ןיב רעטייוו .בוטש ןיימ ןופ
 < ,רָאי

 טָאה רעכלעוו ,ןייטשנרעה עשוהי 'ר וצ ווָארוקסָארפ ןייק ווירב א ןיא ןוא

 ףיוא ,רעפמעק ןוא רערעלקפיוא רעסיורג רעד טָאה ,ןפלָאהעגסיורַא לסיב ַא םיא

 רעביא זַא ,ןבירשעג ,ןדיי ייב תורוד עכעלטע ןגיוצרעד ךיז ןבָאה סע קרעוו סעמעוו
 זיא רע סָאוו גָאט םעד רע טנייוואב םערֶא ןוא קנַארק יוזַא זיא רע סָאוו םעד

 -ערק ןיא ןשטנעמ עטוג עכעלטע טינ זעוו זַא ,טגָאז רע ןוא ,ןרָאוועג ןרַאבעג

 טביירש .ןטייצ ןפערט'ס. .רענערַאלרַאפ ַא ןעוועג ןצנַאגניא רע טלֶאוו .ץענעמ

 ;בוטש ןיא טיורב לקיטש ןייק טינ טושפ בָאה ךיא ןעוו ,ווירב םעד ןיא רע

 סיורָא ץלֶא קוק ךיא ןוא םישדח יירדדייווצ ַא קעווַא ןעייג'ס זַא ,ךיוא טפערט סע
 .וצ טשינרַאג טקיש רענייק רעבָא ,ןקישוצ סעפע רימ לֶאז רעצימיא זַא ,ףיורעד
 .(* טיוט רעד רעסעב ןיוש זיא ,ןבעל אזַא רעדייא זַא ,רימ טביולג

 יוו ןוא טקירדעג ןענָאזניוועל רעב-קחצי טָאה טייקמערֶא יד טייוו יוו ףיוא

 -עגניירַא טפָא םיא טָאה יז רעכלעוו ןיא ,גנולפייווצרַאפ יד ןעוועג זיא סע סיורג
 .טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה ווירב ןבלעז ןיא סָאוו ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,ןבירט

 ןבילבעג טינ ןיוש םיא זיא סע ןוא ןאמ רעטלַא ןַא זיא רע סָאוו טוג זיא סע זא

 םיא ןבָאה סָאוו ,יד ךיוא ןוא ןיילַא ךיז טסיירטעג רע טָאה יוזַא .ןבעל וצ ךס ןייק

 ןוא טכַא ןעוועג טלַא טלֶאמעד רע זיא ןצנַאגניא ןוא .לֶאמָא ןפלָאהעגסיורַא ךַאד

 !רָאי קיצפופ

 עסיוועג ןעמעוו ןגעוו ,שטנעמ רעד טבעלעג טָאה טייקמערַא אזַא ןיא

 ןבָאה רוטַארעטיל ןוא עטכישעג רעשידיי ןופ "רעשרַאפ, ענרעדַאמ-טשרמולכ

 ...!'עיזַאושזרוב רעשידיי רעד ןופ גָאלָאעדיא, םעד ןגעוו יוו ןבירשעג

 סָאוו .ןעגנוגנידאב ערעווש עכלעזַא רעטנוא ןוא טייקמערַא אזַא ןיא ןוא

 זעוועג זיא רע סָאוו ,םעד רעביא רעגרע לֶאמ טנזיוט ךֶאנ טכַאמעג עגַאל ןייז ןבָאה

 ןייז ףיוא גנַאל-ןרָאי טעברַאעג ןָאזניוועל רעב-קחצי טָאה ,ךַאווש ןוא קנַארק יוזַא

 יוזַא טימ ןוא ןסיוו ליפ יוזַא טימ ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו ןיא ,?לבבורז, קרעוו

 ,םעד טימ ןרָאוועג קיטרַאפ זיא רע ןעוו ןוא .טייקשידיי ןוא ןדיי ןגעוו ץרַאה ליפ

 .468 'ז ,"תורגיא,, גנולייטפָא רעד ןיא ,1 'ב ,תומושר :עו (*
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 טלעג ןייק ןוא ,רֶאי קיצכעז ןוא ףניפ ןופ ןַאמ רעטלַא ןַא ןעוועג ןיוש רע זיא

 ןופ סיורַא רעבירעד זיא סע ןוא טַאהעג טינ רע טָאה קרעוו סַאד ןבעגוצסיורַא

 םיא ןופ ןענייז סָאוו ,םיבתכ ערעדנַא יד טימ םענייאניא ,טיוט ןייז ךַאנ קורד

 ןוא ,שידיי ףיוא ןבירשעגנָא טָאה רע סָאוו ,"טלעוו-רקפה, ןייז ךיוא .ןבילבעג

 ,םיאבג יד ,םידיגנ יד טריקיטירק דנסייב ןוא ףרַאש רעייז טַאה רע ןכלעוו ןיא

 עמערַא סָאד ןקירדרעטנוא סַאוו ,טייל עכייר ערעדנַא יד ןוא סעסקַאט-ילעב יד

 -עג סאד זיא טפירקסונַאמ ןיא רַעבָא .טיוט ןייז ךַאנ טשרע סיורַא זיא ,קלָאּפ

 .טנעיילעג ךס א סָאד טָאה ןעמ ןוא טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאג

1 

 ךיז טָאה רערעווש ץלָא ,ןרָאוועג זיא ןאזניוועל רעב-קחצי רעטלע סָאוו

 לטעטש םעניילק םעד ןיא ןבעל עטנלע ןוא עמערַא סָאד טגעלעג םיא ףיוא

 -עג טָאה רע סָאוו .קרעוו ענייז ףיוא תוחוכ יד רעביא קידנטעברַא .ץענעמערק

 רע יוו ,*טייקשידיי ןוא ןדיי ןצונ ןעגנערב וצ קעווצ ןקיצנייא םעד טימ, ןבירש

 טַאהעג ךיוא ,תורצ ערעדנַא עלַא רעסיוא רע טָאה ,טקירדעגסיוא ןיילַא ךיז טָאה

 ,רעכיב יד ןגירק טנעקעג טינ רע טָאה ץענעמערק ןיא סָאוו םעד ןופ תורצ גונעג
 רעטלַא רעד ןיא וליפָא .טעברַא רעד וצ קיטיינ רעייז ןבָאה טפרַאדעג טָאה רע סַאוו

 יד לֶאמ עלַא טינ רע טַאה ,םואעציל רעצענעמערק םייב סָאוו ,קעטָאילביב

 דניירפ וצ ןביירש ךעלנייוועג רע טגעלפ ןאד ןוא ,ןגירק טנעקעג רעכיב עקיטיונ

 רעצרוק א ףיוא ןקישוצ םיא לֶאז'מ ןטעב ןוא .טעטש ערעסערג ןיא עטנַאקַאב ןוא

 ןפָארטעג טָאה טפָא רעייז רעבָא .רפס אזַא ןוא אזַא רעדַא ,ךוב אזַא ןוא אזַא טייצ

 ,ןשטנעמ יד לייוו ,טקישעגוצ טינרָאג םיא טָאה ןעמ ןוא םישדח קעווַא ןענייז סע זַא

 ענעגייא ערעייז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז ,טדנעוועג ךיז טָאה רע עכלעוו וצ

 טינ רָאג ןעוועג טפָא סע זיא ,טקישעגוצ ָאי ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,ןטפעשעג
 .טפרַאדעג טָאה רע סַאוו ,ךוב רעד

 זא טַאהעג טָאה ןאזניוועל רעב-קחצי סִָאוו ןעוועג ךַאנ זיא קילג סָאד

 .טעברַא ןייז ןיא ןפלַאהעגסיורַא ךס א םיא טָאה סָאד .ןורכז ןכעלנייוועגרעסיוא

 יד ןיא ןוא ,ןורכז ןייז ףיוא ןזָאלרַאפ טלָאוועג ךיז רע טָאה לֶאמ עלַא טינ רַעבָא

 ףיורעד טגָאלקעג ץלַא ךיז רע טָאה ,ןבירשעג טָאה רע סָאוו ,ווירב עטסרעמ

 סָאוו ,רעכיב יד ןגירק טיג רע ןעק ץענעמערק לטעטש םעניילק םעד ןיא סָאוו

 ןעק -- טרַא ןייא ףיוא רע טגַָאז -- ,גייצעג ןֶא, .קיטיונ יוזַא ןבָאה ףרַאד רע

 *.ןאטפיוא טינרַאג רעטסיימ א

 יוו ןעמוקעגסיוא זיא'ס זַא ,יוזַא טגיילעגפיונוצ טפָא ךיז טָאה ןבעל ןייז

 .רעמ סָאוו ןגלֶאפרַאפ וצ םיא טגיילרַאפ ךיז טלָאוו ןיילַא ןטש רעד
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 ,הבורק עטייוו א ענייז לביטש ןיא ךיז וצ ןעמונעגניירַא לֶאמנייא טָאה רע

 לביטש ןפיוא טסַאפעגפיוא טָאה יז ןוא ,רעדניק עכעלטע טימ יורפ עמערַא ןַא

 .ןָאזניוועל רעב-קחצי ןקנַארק ןוא ןטנלע םעד ףיוא ,םיא ףיוא ןבעגעג גנוטכַא ןוא

 ,ןיז סיורפ רעד ןופ רענייא .טעברַא ןייז ןיא ןַאטרַאפ ןעוועג קידנעטש זיא סָאוו

 טגעלפ רע ;םיא וצ טפעלקעגוצ קרַאטש ךיז טָאה ,ץרָאה טוג א טימ עלעגניי א

 ןוא ,ןסייהעג רֶאנ םיא טָאה רע סָאוו ,ץלַא ןַאטעג ןוא גנַאג ַא ןגלַאפ ןרעג םיא

 סָאוו ,ץלָא ןָאטעג ןוא טנרעלעג םיא טימ ןַאזניוועל רעב-קחצי טָאה רַאפרעד

 עמַאמ עמערַא יד ןוא טייל א ןסקַאווסיוא לֶאז לגניי סָאד זַא ,טנעקעג רָאנ טָאה רע

 .םיא ןופ תחנ ןבָאה ןענעק לֶאז

 -יורג א ןרָאוועג ,ןסקַאוועגסיוא זיא לגניי סָאד .קעווַא יוזַא ןענייז ראי ןעצ

 זַא ,םיא זצ טניואוועגוצ יוזַא ךיז טָאה ןאזניוועל רעב-קחצי ןוא ,רוחב רעס

 גנולצולפ רָאג זיא ןַאד ןוא .ןעמוקוצסיוא םיא ןֶא ןעוועג רעווש ןיוש םיא זיא'ס

 טָאה רע ןוא ןעניז ןופ ןרָאוועג טרירעג זיא רוחב רעד :קילגמוא ןַא ןעשעג

 .םיא ןופ ןייטשוצסיוא טינ ןעוועג זיא סע זַא ,טעברַאעצ סניוזא

 ,תעגושמ ןופ ןלייהוצסיוא םיא ןעמונעגנָא טָאה'מ סָאוו ,ןעלטימ עלַא יד

 ןשידיסח א וצ םיא טימ ןרָאפ וצ ןסַאלשַאב רעטומ יד טָאה .ןפלָאהעג טינ ןבָאה

 | ...?ןפלעה סָאד טעוו רשפא .עימק ַא סעפע ןבעג םיא לֶאז רע ,ןיבר

 רע שטָאכ ,טלֶאוועג טינ ןאזניוועל רעב-קחצי טָאה םעד ןיא ריא ןרעטש

 יורפ עדנסיוומוא עטושפ יד טַאה רע .םייבר עשידיסח ןגעק ןעוועג זיא ןיילָא

 טעוו רע ביוא זַא ,טסואוועג טַאה רע לייוו ,םעד ןופ ןגָאלשפָא טלָאוועג טינ

 -טימ זיולב טָאה רע .רעסערג ךַאנ ןרעוו גנולפייווצרַאפ ריא טעוו ,ןָאט סָאד

 ןבעג גנוטכַא ןפלעה געוו ןפיוא ריא ןלֶאז ייז ,ןדיי ייווצ ךֶאנ ריא טימ טקישעג

 .ןעניז ןופ ןרַאוועג טרירעג זיא סָאוו ,ןוז םעד ףיוא

 ןגָאוו םנופ ןעגנירפשפַארַא טלָאוועג ןוז רענעגושמ רעד טָאה געוו ןפיוא

 םיא טוואורפעג תוחוכ עלַא טימ טָאה רעטומ יד ןעוו ןוא ,דלַאוו ןטימ ןיא

 זיא יז ןוא ןצרַאה ןיא פַאלק ןקרַאטש א טגנַאלרעד ריא רע טָאה ,ןטלַאהנייא

 .טרַא ןפיוא ןברַאטשעג זיא ןוא ןגָאוו םנופ ןלַאפעגּפָארַא

 טכַארבעג םיא ןוא ןדנובעג םענעגושמ םעד ןבָאה ןגָאוו ןפיוא ןדיי ייווצ יד

 ןוא וועיק ןייק טקישעגקעווַא םיא ןָאזניוועל טָאה ןַאד ןוא ,ץענעמערק ןייק קירוצ

 ןענייז סָאוו ,רעדניק ערעדנַא יד ןוא ,זיוה-םיעגושמ ַא ןיא ןבעגעגניירַא טרָאד םיא

 ןגיוא יד ןיהואוו ןרַאפעצ ךיז ןענייז ,ןטַאט א ןא ןוא ןעמַאמ ַא ןֶא םימותי ןבילבעג

 רעדיוו לביטש ןעמערַא םעד ןיא זיא ןָאזניוועל רעב-קחצי ןוא ,ןגַָארטעג ייז ןבָאה

 סָאוו .םענייק ןֶא ,שטנעמ רעדנלע ןַא ,רעטלַא ןַא ,רעקנַארק א -- ןיילַא ןבילבעג
 .ןבעג גנוטכַא םיא ףיוא לֶאז

 רע טלייצרעד -- ,רימ ףיוא ןבעג גנוטכַא לֶאמִא ןעמוק ןשטנעמ עדמערפ,
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 דוד דניירפ ןטנַעָאנ ןייז וצ טייצ רענעי ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאוו ,ווירב ַא ןיא

 -- .רוד םענעי ןופ רערעלקפיוא יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,עירול

 ,ןטלַאהַאב וצ סעפע ,ןעמענוצ סעפע ןעניז ןיא ןבָאה רעבַא ןשטנעמ עדמערפ יד

 ."ןריר טינ ךיז ןעק ןוא טעב ןיא גיל ךיא ןוא

 טשרע טָאה רע ןעמעוו ראפ ,ןשטנעמ ןבלעז םעד וצ ווירב רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 טנלע יוו ןוא רעבירַא טגָארט רע תורצ א רַאפ סַאוו טלייצרעד קירוצ גנַאל טינ

 ,"לבבורז, קרעוו ןייז ןגעוו דיירפ סיורג טימ רע טדער ,זיא רע ךעלקילגמוא ןוא

 קרעוו סָאד זַא ,גנונעפַאה יד סיוא טקירד רע ;טקידנערַאפ ןיוש טָאה רע סַאוו

 זַא ,ךיוא רע טגָאז ייברעד ןוא ,"טלעוו רעד ףיוא םשור ןסיורג ַא ןכַאמ סיוועג טעוו,

 טָאהעג רע טָאה ,דומלת םעד טקידייטרַאפ רע ןכלעוו ןיא ,קרעוו סָאד קידנביירש

 ןטייצ עלַא ןיא ןבָאה לארשי-יאנוש עכלעוו ןיא ,רעכיב עלַא יד ןגיוא יד ראפ

 רע טָאה ןימ םעד ןופ ךוב ןייא ןייק .דומלת םעד ןגעק ןעגנוקידלושַאב טכָאמעג

 ןוא טסַאקעג םיא טָאה סאד ימ לפיוו ןלעטשרַאפ ךיז ןעק'מ ןוא .ןעזרַאפ טינ

 יד ץענעמערק ןיא טָאה רע זיב םעד ןיא טגיילעגניירַא טָאה רע עיגרענע לפיוו

 ליפ יוזַא טימ ןוא עיגרענע ליפ יוזַא טימ שטנעמ א רֶאנ .ןגָארקעג רעכיב עלַא

 ןקנַארק םעד ןיא אקווד .ןזייוואב טנעקעג סאד טָאה ,טַאהעג טָאה רע יוו דלודעג

 ןכערב ןרעיומ טנעקעג טָאה סָאוו ,טסייג רעטנוזעג א טבעלעג טָאה רעפרעק

 .ןעמוקייב ןעגנורעטש עלַא ןוא

 רע לייוו .ןכערב טנעקעג טינ םיא טִָאה טייקמערַא ןייק ,טייהקנַארק ןייק

 -רעביא ןעוועג זיא ןוא טקידערפעג טַאה רע סָאוו םעד ןיא טביולגעג ףיט טָאה

 עמורפ יד שטָאכ זַא ,ןגָאז ןעק'מ ןוא .געוי ןקיטכיר ןפיוא טייג רע זַא ,טגייצ

 ,קידצ ַא ןעוועג ןתמא רעד ןיא רע זיא ,סרוקיפַא ןֶא ראפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה

 טלעטשעגנייא ךיז ןרָאי ענייז עלַא רע טָאה קידצ רעתמא ןא יוו .קידצ רעסיורג ַא

 רעד ,?"הדועת, רעסיורג רעד ןרַאי ענייז עלַא טעמדיוועג ןוא טייקיטכערעג ראפ

 ןשידיי םעד ןצונ ןעגנערב וצ ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע סָאוו ,עיסימ רעקילייה

 .קלֶאּפ

 .ח

 רעביא ןוא טקינייפעג גנַאלנרַאי םיא טָאה סָאוו ,טייהקנַארק רעד רעביא

 רעב-קחצי זיא ,טרעמוארַאפ ןבעל סָאד טפֶא םיא טָאה סָאוו ,טייקמערַא רעד

 ןוא עכעלטע ןופ רעטלע רעד ןיא .טייצ רעד רַאּפ ןרָאוועג טלַא ןָאזניוועל

 לֶאמ עלַא יוו רעטלע ךַאנ ןוא .ןקז ַא יוו ןעזעגסיוא ןיוש רע טָאה רֶאי קיצרעפ

 ןעמוקסיוא םיא טגעלפ סָאד ןוא ,טעב ןיא ןסעזעג זיא רע ןעוו ןעזעגסיוא רע טָאה

 יד ןעמונעגפיוא רע טָאה ,טעב ןיא רעקנַארק ַא קידנציז ;טפָא רעייז ןָאט וצ

 םיא ןבָאה סָאוו ,ןקיטייוו יד קידנליפ ןוא ,םיא וצ ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,טסעג
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 םעד ןופ לרוג םעד ןגעוו טדערעג טסעג ענייז טימ רע סאה ,טזָאלעגפַא ןטלעז

 ןשידיי םעד ןרעסעבוצסיוא רענעלפ ןגעוו .רעקלעפ ערעדנַא ןשיווצ קלֶאפ ןשידיי

 ןוא ןביירש ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאוו ,קרעוו ןגעוו ךיוא ןוא רעגייטש-סנבעל

 םיא ןענייז סָאוו .ןעעדיא יד ראפ עדנַאגַאפָארּפ א טריפעגנָא טָאה רע עכלעוו ןיא

 .רעייט ןעוועג

 טכָאמעג רעסערג ךַאנ טָאה טָאטש רעד ןופ טייוו לביטש ַא ןיא ןעניואוו סָאד

 ,ווירב ענייז ןיא טניפעג ןעמ סָאוו ,ןעגנוקרעמַאב רֶאּפ א ןופ ןוא .טייקטנלע ןייז

 רעמ ךֶאנ זַא ,ןעז ןעמ ןעק ,טלייצרעד ןבָאה ערעדנַא סָאוו ,םעד ןופ ךיוא ןוא

 םורָא ןעוו ,טכַאנייב לביטש םעד ןיא טליפעג טייקטנלע יד ךיז טָאה לֶאמ עלַא יוו

 ןיא ןייגוצסיורַא ארומ א ןעוועג זיא סע זַא ,רעטצניפ יוזַא ןרָאוועג זיא םורָא ןוא

 .ןסיורד

 יד .לביטש ןיא םיא וצ טכַאנייב ןסירעגניירַא רעביור ךיז ןבָאה לֶאמנייא

 זענייז עריא רעדניק יד ךיוא .ןפָאלשעג ןיוש זיא לביטש םעד ןופ עטתיבה-לעב

 -קחצי ןעוועג זיא ,ןפָאלשעג טינ ךַאנ זיא סָאוו ,רעקיצנייא רעד .ןפָאלשעג ןיוש

 ןיא טקוקעגניירַא טָאה ןוא טעב ןיא ןגעלעג רע זיא רעקנַארק ָא ;ןָאזניוועל רעב

 ךיז טָאה רע .שיט ןפיוא טנערבעג טַאה סַאוו ,לטכיל א ןופ ןייש םייב רפס ַא

 עזייב יד טימ ןשטנעמ עדמערפ יד ןעזרעד טַאה רע ןעוו ןקַארשרעד קרַאטש

 ;טַאהעג ארומ רע טָאה ןעיירש רעבָא ;עדנוטש-טכַאנ רעטעפש אזַא ןיא רעמינפ

 ןופ ספיפ ַא ןזַאלסיורַא טעוו רע ביוא זַא ,טעשַארטסעג םיא ןבָאה רעביור יד

 ,רענעקַארשרעד א ,רע זיא ,טרַא ןפיוא ךיילג ןענעגרהרעד םיא ייז ןלעוו ,ליומ

 א יוזַא קידנגיל ןוא .טדערעגסיורַא טינ טרָאוו ןייק טָאה ןוא טעב ןיא ןגעלעג

 בוטש ןיא רעביא ץלַא ןרעק םיבנג יד יוו ןעזוצ טזומעג רע טָאה ,רענעקַארשרעד

 ,טרעוו לקיטש א סעפע רַאנ טָאה סע סָאוו ,ץלַא וצ ןעמענ ןוא ןערַאק-ןערַא

 ןבָאה ייז סָאוו ראפרעד עזגורב קעעווַא ןענייז ייז זיב טרעיודעג גנַאל טָאה סע ןוא

 .ןענופעג טינ טלעג ןייק ץעגרע ןיא תיבה-לעב םייב

 ןעוועג ןאד ןיוש זיא ןָאזניוועל רעב-קחצי .1859 רָאי ןיא ןעשעג זיא סָאד

 זיא סע סיורג יוו ןלעטשרַאּפ ךיז ןעק ןעמ ןוא ;רַאי קיצעביז ןוא ןייא ןופ ןקז א

 זיא סָאוו ,לביטש םעניילק ןייז ןיא טָאה רע ןעוו ,םעדכָאנ קערש ןייז ןעוועג

 רעטעפש א ןיא סנטייוו ןופ טירט טרעהרעד ,טָאטש רעד ןופ טייוו ןענַאטשעג

 טקוקעגניירַא ןוא רדח ןייז ןיא ןגעלעג ןיילַא רענייא זיא רע ןעוו ,עדנוטש"טכַאנ

 ,שיט ןפיוא טקנַאצעג טָאה סָאוו ,טכיל א ןופ ןייש םייב רפס א ןיא

 -טינ א ,שטנעמ רעדמערפ א זַא ,ןעוועג טינ סעיינ ןייק ללכב זיא סע

 םעד ןיא ,ןסיירניירַא רֶאג ךיז רעדַא ,ןעמוקניירַא טכָאנייב לָאז ,טסַאג רענעטעבעג

 רעד ןופ טייוו טניואוועג ץענעמערק ןיא טָאה ןָאזניוועל רעב-קחצי ואוו ,לביטש

 .טָאטש
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 -קֶאטש ןעוועג ןסיורד ןיא זיא סע ןעוו ,טכַאנ רעקידנעיסָא ןַא ןיא ,לֶאמנייא

 רעבָאלטָאג רעב םהרבא זיא ,ןגער עשטיט א ןסַאגעג טַאה סע ןוא רעטצניפ

 ,דימלת רעד ךיוא ןוא יבר רעד ,עדייב ןוא .טסַאג-וצ ןענָאזניוועל ייב ןזעוועג דָארג

 לביטש ןיא ןסעזעג ןענייז ,רעגניי ראי קיצנַאווצ ןוא יירד ַא טימ ןעוועג זיא סַאוו

 םעד ןיא ןכַאמ ףרַאד ןעמ סָאוו .ןעמרַאפער עקיטיונ יד ןגעוו טדערעג ןבָאה ןוא

 טייטשרַאפ'ס ,ןבָאה ייברעד .ןבעל ןכעלטפַאשטריוו ךיוא ןוא ןקיטסייג ןשידיי

 יד ןוא .ןעוועג זיא רעגייטש רעד יוו ,הרות-ירבד ןייק טלעפעגסיוא טינ ךיוא ,ךיז

 -נייא טָאה ןעמ סָאוו ,עבורה רעד ייב ןסעזעג זיא לביטש םעד ןופ עטתיבה-לעב

 טרָאוו א ןענַאטשרַאפ טינ טָאה יז שטָאכ ןוא ,יורטש-טַאלוקַא ןֶא טימ טצייהעג

 ריא זיא סע רעבָא ,טרעהעגוצ ךַאד ךיז יז טָאה ,טדערעג טַָאה ןעמ סָאוו ,םעד ןופ

 .סיורַא ןרעדנַא ןכרוד ןוא ןיירַא רעיוא ןייא ןיא

 טימ ןאמ רעכיוה א ןוא ףיוא-ןפע ןֶא ןבעגעג ריט יד ךיז טַאה לֶאמָאטימ

 ןפיוא ןעירשעגסיוא ןוא פֶאק םעד ןיירַא קעטש א ןבעגעג טָאה סעציילפ עטיירב

 :לוק

 ?ריא טָאה ןפנָארב --

 יד ןופ ךיוא ןוא פֶאק ןפיוא ןגָארטעג טָאה רע סָאוו ,לטיה םעד ןופ,

 ,ןעלסקַא יד ףיוא עקרוב רעד רעטנוא ןופ טקעטשעגסיורַא ןבָאה סָאוו ,ןטעלַאּפע

 .ישטנעמ רעשירעטילימ רענשזַאוו א רֶאג סעפע זיא רע זַא ,ןעז טענקעג ןעמ טַאה

 םעדכַאנ ךיז טָאה'ס יוו ןוא .טלייצרעד רעטעפש ןיילַא רעבָאלטָאג טָאה יוזַא --

 ַא רֶאג ןופ רעציפָא רעשיסור רעסיורג ַא ןעוועג עקַאט סָאד זיא ,ןזיוועגסיזרַא

 .סוחי םענעביוהעג

 -רעד קרַאטש ךיז טַאה ,עבורה רעד ייב ןסעזעג זיא סָאוו ,ענעדיי יד

 פאק םעד טקורעגניירַא טָאה סָאוו ,רעציפָא ןשיסור םענשזַאוו םעד ראפ ןקַָארש

 ףיוא-ביוה א ןבעגעג ךיז יז טָאה עטלמוטעצ א .תולוק עכלעזַא טכַאמעג ןוא

 ןפור ןעמונעג יז טַָאה ,ןֶאט אד לֶאז יז סָאוו קידנסיוו טינ ןוא ,לקנעב םנופ

 : לוק ןפיוא

 !רעב-קחצי 'ר !רעב-קחצי 'ר --

 סָאוו .רעציפָא רעשיסור רענשזָאוו רעד ןיוש זיא טרירעג ךיז טָאה'מ רעדייא

 ןיא קענייוועניא ןענאטשעג ןיוש ,רעטכינ ןצנַאגניא טינ ןעוועג יאדווַא זיא

 רענעקַארשעצ רעד וצ טנַאה ןייא קידנקערטשסיוא ןוא ,סיפ עדייב טימ ,לביטש

 :ןעיירש ןביוהעגנָא רעכעה ךַאנ רע טָאה ,ענעדיי

 !רעהַא ןפנַארב ,ָאקווַאדישז ,וד יעה--

 סָאוו .םעד ןופ טקנערקעג קרַאטש טליפעג ךיז טָאה ןָאזניוועל רעב-קחצי

 שטנעמ א ןוא לַארענעג א רֶַאג רשפא זיא סָאוו ,רעציפָא רעשיסור רענשזַאוו רעד

 קרַאטש םיא טָאה סע .זיוה שידיי ַא ןיא קידהפצוח יוזַא ךיז טלַאה ,גנודליב טימ
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 ןופ ךיז קידנביוהפיוא טינ ןוא ,טרילָארטנָאק ךַאד ךיז טָאה רע רעבָא ,ןסָארדרַאּפ

 ,טסַאג םענעטעבעג-טינ םעד וצ טדנעוועג ךיז ןסַאלעג ןוא קיאור רע טָאה ,טרַא

 :שיסור ןטוג ַא ןיא

 ריא טיירש סָאוו ןוא ריא טגנַאלרַאפ סָאוו ,רעה ןיימ ,רֶאנ רימ טגָאז --

 ןפנָארב ןייק .סרעקנעש ןייק טינ ןענייז רימ ןוא .קנעש ןייק טינ זיא אד ?יוזַא

 .טינ אד רימ ןפיוקרַאפ

 ןפורעגסיורַא סוחי םענעביוהעג ןופ רעציפָא ןשיסור םעד ייב טָאה סָאד

 .יוזא םיא וצ טדער דיי א סָאוו ןסָארדרַאפ םיא טָאה סע ;סעכ ןרעסערג א ךַאנ

 עסואימ א טצונַאב רע טָאה ,קידנעיירש ןוא ;ןעירשעצ רעכעה ךאנ ךיז טָאה רע ןוא

 ןיא טפַאלקעג קַאלוק ןטימ טָאה רע ;טהללקעג ןוא ןטלָאשעג טָאה רע ;ךארפש

 -עג רע טָאה ןענָאזניוועל ;ןפנָארב ןבעג ןיוש םיא לֶאז ןעמ ,טרָעדַאפעג ןוא שיט

 ,ןטסיופ עטלייבעג טימ םיא ףיוא ךיז קידנטסעמרַאפ ןוא ,"חור רעטלַא. ןפור

 ןבעג רע טעוו .ןפנָארב ןייק ןבעג טינ םיא טעוו ןעמ ביוא זַא ,ןעירשעג רע טָאה

 .ןגַאלש טעוו רע .שטעפ

 טָאה -- !חור רעטלַא וד ,ריד ראפ אד טייטש'ס רעוו טיג ןעד וטסעז --

 סָאוו ןוא -- ,סיפ יד טימ קידנעפוט ,ןענָאזניוועל ףיוא ןדלַאוועג טכַאמעג רע

 !?חור רעטלַא וד ,רימ ראפ ףיוא טינ ךיז טסלעטש ןוא טסציז וד ,סעפע טסייה

 !פָארַא לטיה סָאד

 -עג ןופ רעציפָא רעשיסור רענשזַאוו רעד זַא ,ייברעד ןטלַאהעג טָאה סע

 רעטנרעלעג רעסיורג רעד רעבָא .ןגַאלש ןביוהנַא ןענָאזניוועל לֶאז סוחי םענעביוה

 ןפיוא ןציז קידנביילב .ןקָארשעג טינ ךיוא ןוא ןרָאלרַאפ טינ ךַאד ךיז טַאה

 :טגָאזעג ,סעכ םענעטלַאהעגנייא טימ ;רע טָאה ,טרא

 טמוק שטנעמ א !ןייטשרַאפ טינרַאג ןיוש ךיא ןעק ,ריא טעז ,סָאד --

 רעייז זיא ךַאז אזַא שטָאכ ,לטיה סָאד סיוא טינ טוט ןוא בוטש ןיא רימ וצ ןיירָא

 טרעדַאפ רע זוא ,גונעג טינ ךֶאנ םיא ראפ סֶאד זיא ,ךעלפעה טינ רעייז ןוא

 זיא סע .לטיה סָאד ןֶאטסיוא םיא ראפ לֶאז ךיא זַא ,טייקגנערטש ָאזַא טימ רָאג

 !ןייטשרַאפ טינ סָאד ןעק ךיא "פיירגַאב וצ טינ ךעלקריוו

 רעציפָא רעשיסור רענשזַאוו רעד זַא ,ןעזעג טָאה ןאזניוועל רעב-קחצי ןעוו

 רע ןוא ןֶאט וצ סָאוו טינרָאג ןיוש טסייוו רע זַא ,טלמוטעצ יוזַא סעכ ראפ זיא
 עטתיבה-לעב רענעקַארשעצ רעד רע טָאה ,החיצר סיורג ןופ ןייצ יד טימ טצירק
 טלַאה רע סָאוו ,עלעטסעק עניילק סָאד ןעגנערב םיא לֶאז יז ,ןסייהעג לביטש ןופ

 טָאה ,טכַארבעג עלעטסעק עניילק סאד טָאה יורפ יד ןעוו ןוא ,דָאלפוש ןיא
 ,ווירב א טרַאד ןופ קידנעמענסיורַא ןוא ,ןביוהעגפיוא ךיז ןֶאזניוועל רעב-קחצי
 ןזיוועג רעציפַא ןזייב םעד רע טָאה ,ווירב ערעדנַא ןשיווצ ןגעלעג זיא סָאוו
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 -ַאעטוא, :ךיז רַאּפ טנעיילעגרעביא סערדַא םעד טָאה רענעי ןוא ,טרעוונָאק םעד

 .(ןאזנעוועל .ב .י רעה ,ןטנרעלעג םעד) "ונָאזניוועל .ב .י ונידָאּפסָאג ,ומָאנ

 ןֶאזניוועל רעב-קחצי טָאה -- בירשעג ווירב רעד סאד זיא רימ וצ --

 .רעציפָא םוצ טגָאזעג

 ןופ קורדסיוא רעד ךיז טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה רעציפָא רעד ןעוו ןוא

 .סעכ רעד ןעגנַאגעגפַא דלַאב םיא זיא סע .ןטיבעג ןצנַאגניא ךיילג םינפ ןייז

 סָאוו ,.טרעוונָאק םעד ףיוא רעטלמוטעצ א קידנקוק ןוא ,סַאלב ןרָאוועג זיא רע

 ןבעגעג ךיז רע טָאה ,ףיוה ןכעלרעזייק ןופ טמוק סע זַא ,טנעקרעד ךיילג טָאה רע

 ןעלסקַא יד ןופ ןלַאפעגרעטנורַא םיא זיא עקרוב יד זַא ,קירוצ ףיוא לסיירט ַאזַא

 -ליג עסיורג יד טימ ,עמרַאפינוי רענדַארַאּפ ןייז ןיא ןייטש ןבילבעג זיא רע ןוא

 .ןלַאדעמ ענעגנַאהַאב יד טימ ןוא ןטעלַאפע ענרעד

 םעד טָאה ןֶָאזניוועל רעב-קחצי ןעוו .ןרָאוועג רע זיא טלמוטעצ רעמ ךֶאנ

 אד זיא ןבירשעגרעטנוא זַא ,ןזיוועג םיא ןוא טרעוונָאק םנופ ןעמונעגסיורַא ווירב

 ,ןעזרעד סָאד טָאה רעציפַא רעד ןעוו .רעטשרע רעד יִאלָאקינ -- ןיילַא רסיק רעד

 רע טָאה ,טנַאה סנָאזניוועל קידנפַאכנָא ןוא ,ינק יד ףיוא לֶאפ א ןבעגעג רע טָאה

 .טשוקעג יז

 טיגראפ -- ;ןטעבעג ךיז רע טָאה -- !ןאזניוועל רעה ,לחומ רימ טייז --

 ךיז ראפ רעטציא ךיז םעש ךיא זַא ,רימ טביולג ...עטַאט רענעגייא ןַא יוו רימ

 ...ןיילָא

 רע סָאוו טסואוועג טינ ןיילַא ןיוש טָאה רע זַא ,טשימעצ יוזַא ןעוועג זיא רע

 ,טייקבָארג יד ןטעלגרַאפ לֶאז רע סָאוו טימ ןוא ןדייר לֶאז רע סָאוו ןוא ןגָאז לֶאז

 ןטעבעג םיא ןאזניוועל רעב-קחצי טָאה ןאד .ןזיוועגסיורַא רעירפ טָאה רע סָאוו

 סָאוו ןוא זיא רע רעוו ןגָאז םיא לֶאז רע זַא ,טלָאוועג ךיוא טָאה רע ןוא ,ןציז

 םיא ייב זיא סע זַא ,טכָאנ רעקידנגער רעד ןיא םיא טימ ןעשעג זיא סניוזַא

 ןעלדיז ןוא בוטש רעדמערפ א ןיא למוט ַאזַא טימ ןסיירוצניירַא ךיז ןעוועג טכער

 .םענייק טינ ןעפעשט סָאוו ,ןשטנעמ עליטש ןקידיילַאב ןוא

 -- ייברעד ןעוועג זיא סָאוו ,רעבָאלטָאג טלייצרעד -- "רעציפָא רעד רעבָא,

 טָאה ייברעד ןוא ,דניז עסיורג ןייז ןבעגרַאפ םיא לֶאז ןעמ ,ןטעבעג ץלַא טָאה,

 ןעק ךיא ןוא ,ןויזב רעסיורג א רימ זיא סע ,ךייא רַאפ ךיז םעש ךיא :טגָאזעג רע

 -אב ךיז בָאה ךיא .טינ לביארַאפ ןייק טָאה ,ונ ...ןיב ךיא רעוו ןגָאז טינ ךייא

 רימ טייז .טינ רימ ראפ סאד זיא דובכ ןייק זַא ,יוזא טלדנַאהעג ןוא טשירַאנ

 טכער יד רימ טיג ןוא .ןֶאזניוועל רעה ,רימ טקידלושטנע .ךייא טעב ךיא ,לחומ

 זייב טציא ןיב ךיא .ןקוק וצ ןגיוא יד ןיא ךייא ךיז םעש ךיא לייוו ,ןייגוצקעווא

 .'ןייִלַא ךיז טציא טליש ךיא ןוא ןיילַא ךיז ףיוא

 םייב .קָעווַא רעציפֶא רעשיסור רעד זיא ךיז קידנגיוב ןוא ךיז קידנגיונ
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 ןָאזניוועל רעב-קחצי

 רעבָאלטַאג ןוא .ןבעגרַאפ םיא לֶאז ןעמ ןטעבעג רעדיוו רע טַאה ךיז ןענעגעזעג

 ,ןעוועג זיא רעציפָא רעד רעוו ןענופעגסיוא ןעמ טָאה ןגרַאמ ףיוא זַא ,טלייצרעד
 ,ץירפ רענשזַאוו ַא רָאג ןעוועג עקַאט זיא סָאד זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה'ס ןוא

 ,1834 רֶאי ןיא סָאד ךיז טָאה ןפָארטעג ןוא .סוחי םענעביוהעג ַא רעייז ןופ

 קיצרעפ ןוא סקעז ןופ שטנעמ רעגנוי ַא ןעוועג ךאנ זיא ןַאזניוועל רעב-קחצי ןעוו

 טנעקעג טַאה ץירפ רעזייב א זַא ,טלַא יוזַא ןעזעגסיוא רע טָאה ןאד ןיוש ןוא ,רָאי

 רעטלַא, ןפורעג םיא רע טָאה סעכ ןייז ןיא ןוא .ןקז א ןיוש זיא רע זַא ,ןעניימ

 לֶאז רע ,ןטעבעג ןוא ינק יד ףיוא םיא רַאפ ןלַאפעג רע זיא םעדכָאנ ןוא "חור

 זיא סָאד זא ,ןגָאז ןעמ ןעק ,.בגא ןוא ."עטַאט רענעגייא ןַא יוו, ןבעגרַאפ םיא

 -רעפ א טַאהעג טָאה ןָאזניוועל רעב-קחצי סָאוו ,לֶאמ עקיצנייא סאד ןעוועג רשפא

 ןבירשעג לֶאמַא םיא טָאה רעטשרע רעד יִאלָאקינ סָאוו ,םעד ןופ ץונ ןכעלנעז

 ...ווירב א

 טעוועטַארעג ץענעמערק ןופ ןדיי ןסיורג םעד טָאה ווירב סרסיק ןשיסור םעד

 -נעיסָא רעקידנגער ַא ןיא טָאה סָאוו ,רעציפָא ןשיסור ןרוכיש ַא ןופ טנעה יד ןופ

 ...ןפנָארב ךאנ ןעקנירט טלָאוועג טכַאנ רעקיד

 טינ ווירב סרסיק םעד ןופ ןאזניוועל טָאה ןצונ עכעלנעזרעפ ערעדנַא ןייק

 ...טַאהעג
₪ 
<% 

 ראפ ןלוש עיינ יד טעדנירגעג דנַאלסור ןיא ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ,ןאד וליפָא

 ןייז ןופ גנוכעלקריוורַאפ יד ןעזעג םעד ןיא טַאה ןאזניוועל ןוא רעדניק עשידיי

 גנוריגער יד טָאה ,ןשטנעמ עטעדליבעג-ךעלטלעוו רַאפ ןדיי ןכַאמ וצ לֶאעדיא
 יד ןיא ךיז לֶאז ןעמ זַא ,ןרידנעמַאקער טלָאוועג טינ ןטשרע םעד יִאלֶאקינ ןופ

 ירעטצנעפ עכיוה, יד ןיא טייל יד .ןצונַאב קרעוו ענייז טימ ןלוש עטעדנירגעג-יינ

 טימ טביירש סָאוו ,רערעלקפיוא ןשידיי ןסיורג םעד ףיוא םורק טקוקעג ןבָאה

 ,טקידערפ רע סָאוו .טייצ רעבלעז רעד ןיא דומלת םעד ןגעוו גנורעטסייגַאב אזָא

 ךיוא ייברעד ןוא ןדיי ןשיווצ גנודליב עכעלטלעוו ןטיירפשרַאפ ףרַאד ןעמ זֶא

 ענעי ייב ,ייז ייב .טעברַא רעוויטקודַארפ וצ ןעמענ רעמ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןעז

 ."ךוב רעכעלדעש., ַא ןעוועג דומלת רעד זיא ,"רעטצנעפ עכיוה, יד ןיא טייל

 ןיקמָאיט רשָא דמושמ םעד ןופ יירעביירש סָאד ןצרַאה םוצ ןעוועג רעמ זיא ייז
 -שידיי ףיוא ןוא ןדיי ףיוא לבעווש ןוא ךעפ ןטַאשעג ךוב א םענייז ןיא טָאה סָאוו

 עשיסור יד טָאה ,תוצראה-םע ןוא םילובלב טימ לופ זיא סָאוו ,ךוב ןייז ;טייק

 רעקילייה רעד ןוא ןובשח ריא ףיוא ןבעגעגסיורַא עימעדַאקַא עכעלטפַאשנסיוו
 זַא ,םיחלג יד טגָאזעגנָא ןוא סרעטסיולק עלַא ןיא טקישעצ םיא טָאה דָאניס

 רעכיב סנָאזניוועל רעב-קחצי רעבָא .קלָאפ ןשיווצ ןטיירפשרַאפ .םיא ןלֶאז ייז
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 טָאה יז ;ןטיירפשרַאפ טלָאוועג טינ ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ גנוריגער יד טָאה

 רערעלקפיוא רעצענעמערק רעד שטנעמ א רַאּפ סָאוו ןייטשרַאפ טנעקעג טינ ללכב

 עשידיי יד ןקידייטרַאפ ךַאד ןוא גנודליב עכעלטלעוו ןקידערפ ןעק רע יוו ןוא זיא

 יד זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא לכש רעייז טיול ;לֶארָאמ עשידיי עטלַא יד ןוא הרזת

 -עגנייא ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,דמש רַאפ ןייז ךיוא ןפרַָאד ,גנודליב רָאּפ ןענייז םָאוו

 -ֶאסבַא ןיא זיא ןוא ןרעייז ןופ טייוו יוזַא זיא געוו סנָאזניוועל רעב-קחצי זֶא ,ןעז

 ייז סָאוו ,עבָאגפיוא רעד וצ ןוא ,ןבָאה ייז סָאוו ,תונווכ יד וצ ךורפשרעדיוו ןטול

 ןבָאה ןוא םיא ןופ טלסיירטעגפַא ןצנַאגניא ךיז ייז ןבָאה ,טלעטשעג ךיז ןבָאה

 .טציטשעג טשינרַאג טימ םיא

 ,גנוריגער רעד וצ טקישעג טייצ רענעי ןיא טָאה רע סָאוו ,תושקב עלא יד

 .ןפרָאוועגסיורַא ןעוועג ןענייז ,לעירעטַאמ ןפלעה םיא לֶאז ןעמ זֶא ,קידנטעב

 -קעלַא ןוא טיוט ןעוועג ןיוש זיא רעטשרע רעד יִאלָאקינ ןעוו ,רעטעפש טשרע

 ךיז טָאה דנַאלסור ןיא ןוא ,ןֶארט ןפיוא ןסעזעג ןיוש זיא רעטייווצ רעד רעדנַאס

 ןיוש טָאה ןעמ ןוא ?ןעמרַאפער עסיורג, ןופ עכַאפע ענעפורעג-יוזַא יד ןביוהעגנַא

 טָאה ןאד טשרע -- ןזַאלב ןביוהעגנָא ןבָאה סָאוו ,"ןטניוו עיינ, יד ןגעוו טדערעג

 ןענָאזניוועל וצ גנואיצַאב יד ןטיבעג ןרעפס עכיוה רעגרוברעטעפ יד ןיא ןעמ

 ןופ ןרַאילפמעזקע לֶאצ א טפיוקעג םיא ייב גנוריגער יד סָאד טָאה טלֶאמעד ןוא

 יירד רַאפרעד טלָאצַאב םיא ןוא "הדוהי תיב, ןוא *לארשיב הדועת, קרעוו ענייז

 ןרָאוועג טנעקרענַא ךעלדנע ןענייז קרעוו עקיטכיוו ייווצ יד .ךעלברעק טנזיוט

 עטעדנירגעג-יינ יד ןיא ןרידוטש ןפרַאד רעליש עשידיי סָאוו ,רעכיב עכעלצונ רַאפ

 -עפָאה ליפ יוזַא ןוא טקוקעגסיורַא יוזַא ןבָאה םיליכשמ יד עכלעוו ףיוא ,ןלוש

 .טגיילעגפיורַא ןעגנונ

 ןזטסערג םעד טָאה רעכלעוו ,ןענָאזניוועל רעב-קחצי רַאּפ העושי יד רעבָא

 ,טייקמערַא רעכעלקערש ןיא ןוא טיונ סיורג ןיא טבעלעגּפֶא ןרָאי ענייז ןופ לייט

 .טיוט ןייז רַאּפ רֶאי ייווצ עגרַאק -- טעפש וצ לסיב ַא ןעמוקעג זיא

 -יינ יד ראפ ןעמונעגנָא טַאה גנוריגער יד סָאוו ,רעכיב ייווצ יד ןקורד

 סָאד .ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא טפרַאדעג רע טָאה ,ןלוש עשידיי עטעדנירגעג

 גרוברעטעפ ןופ םיא טָאה ןעמ רעדייא ךַאנ ןוא ,טייצ ערעגנעל א טרעיודעג טָאה

 .ןברַאטשעג רע זיא ,עמוס עצנַאג יד טקישעגוצ

 שדוח ןופ גַאט ןטסקיצנַאווצ ןוא ריפ ןיא ,1860 רֶאי ןיא ןעוועג זיא סָאד

 עשיאערבעה יד ןבירשעגנַָא ןיילַא רע טַאה ,ןברָאטשעג זיא רע רעדייא ןוא ,טבש

 ןיוש רע טַאה ןזרעפ יד ןיא ןוא ,הבצמ ןייז ףיוא ןצירקסיוא לֶאז ןעמ סָאוו ,ןזרעפ

 :ןטרַאד טגָאז רע ;רבק ןיא ןיוש טגיל סָאוו ,ןטיוט ַא ןגעווייוו ןבירשעג ךיז ןגעוו
 .ןעוועג טינ רֶאג טלָאוו יז יוו קעווַא זיא טלעוו ןיימ,

 *.ןייטש ַא ןופ הבצמ ַא רעטנוא רעדיוו ךיא ףֶאלש טציא ןוא
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 ןַאזניוועל רעב-קחצי

 םיאנוש יד טימ גירק טריפעג קידנעטש טָאה רע זַא ,רע טגָאז רעטייוו ןוא

 טָאה רע זַא ןוא ,טרָאוו ןופ חוכ ןטימ רָאנ ,ןזייא ןופ רעוועג טימ טינ ,טָאג ןופ

 קרעוו ענייז ןענייז ףיורעד תודע יד ןוא ןדיי ןופ דלושמוא יד רעקלעפ יד ןזיווַאב
 ."םימד ספא, ןוא ?לבבורז,

 יד ןיא זַא האווצ ןייז ןיא ןגָאזוצנָא טָאהעג ןעניז ןיא ךיוא טיוט ןרַאפ טָאה רע

 ןופ טיילעמערַא וצ הקדצ ןלייט ןעמ לֶאז ,םיא ךֶאנ העבש ןציז טעוו ןעמ ןעוו געט

 םיא ןופ טלעג ךס ןייק זיא סע רעבַא .רעביא טזָאל רע סָאוו ,טלעג לסיב םעד

 עצנַאג יד טקישעגוצ ןיוש טָאה גנוריגער יד יוו םעדכַאנ וליפַא .ןבילבעג טינ

 -ורד רענליוו םעד ןלָאצַאב טפרַאדעג םעד ןופ ןעמ טַאה ,ךעלברעק טנזיוט יירד

 רעכיב ייווצ יד טייצ ןיא ןבעגוצסיורַא גנולעטשַאב יד ןעמונעגנָא טָאה סָאוו ,רעק
 ןעמ .טפיוקעגפֶא טָאה גנוריגער יד סָאוו ,"הדוהי תיב, ןוא "לארשיב הדועת,;

 םעד ןיא ןוא ,טָאהְעג טָאה רע סַאוו ,תובוח ןלֶאצַאב טפרַאדעג ךיוא םעד ןופ טָאה

 ןייז ןיא טָאה ןאזניוועל רעב-קחצי לייוו ,ךעלטקניפ ןייז טפרַאדעג ןעמ טָאה

 ןביילב טינרַאג םענייק ןוא ןלָאצַאב תובוח עלַא לֶאז'מ זַא ,טגַאזעגנָא האווצ

 -רעביא רע טָאה ,ןבילבעג ךֶאנ זיא סָאוו .טלעג לסיב עקירעביא סָאד .קידלוש

 טניואוועג טָאה רעכלעוו ןָאזניוועל בקעי ,ןוז סרעטסעווש רערעטלע ןייז טזָאלעג

 טָאה רעדניק ענעגייא ןייק לייוו ,שרוי ןייז ראפ טכַאמעג רע טָאה םיא .סעדָא ןיא

 .טַאהעג טינ ךַאד רע

 ןבילבעג ןענייז סָאוו ,קרעוו עטקורדעג-טינ יד ןופ ןטפירקסונַאמ יד ךיוא

 ןוא ,ןֶאזניוועל בקעי ,ןוז סרעטסעווש ןייז וצ טזָאלעגרעביא רע טָאה ,םיא ךַאנ

 ןבעגסיורַא ןעז רע לֶאז טיוט ןייז ךַאנ זַא ,ןטעבעג םיא רע טָאה האווצ ןייז ןיא

 .קלֶאפ ןשיווצ ןטיירפשרַאפ ייז ןוא קרעוו יד

 ,קלָאפ סֶאד טַאהעג ןעניז ןיא רע טָאה ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל םעד זיב

 זבעגעגקעווא טָאה רע ןעמעוו ןוא רעייט ןוא ביל ןעוועג קידנעטש םיא זיא סָאוו

 .ךיז ןיא טגָאמרַאפ טָאה רע סָאוו עטסעב סָאד

 טיול ,ןענייז סָאוו ,םיללכ עכעלטע ןבעגעגוצ ךֶַאנ רע טָאה האווצ רעד וצ

 םיללכ יד .ןעקנעדעג ייז ףרַאד שטנעמ רעדעי זַא ,קיטכיוו יוזַא ,גנוניימ ןייז

 רענייש ןייז ןופ ןוא טייקכעלרע סנָאזניוועל רעב-קחצי ןופ גנולגיפשפָא ןֶא ןענייז

 דֶאמ ןענייז סָאד .ןרעוו טנָאמרעד אד רעבירעד ןפרַאד ייז ןוא ,המשנ רענייר ןוא

 ןוא ןגולק ַא ןופ תוצע עטוג ךיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ןפיצנירפ עשילַאר

 :ןשטנעמ ןכעלרע

 רעטשרעביוא רעד סָאוו ץלֶא םַערָאוו ,ןוחטב םעד טינ לֶאמנייק טרילרַאּפ
 !ןטוג םוצ זיא טוט

 סָאוו םעד ןופ ,הוואג ןופ טמוק סעכ םַעַרָאוו ,ןרָאצ ןוא סעכ סיוא"טדיימ

 סיורג ןטלַאה שטנעמ א סָאד ךיז ןעק יוו -- ןוא ,ךיז ייב סיורג ךיז טלַאה ןעמ
 !?ךיז ייב
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 .ןצראה ןטימ ךיוא רָאנ ,ליומ ןטימ זיולב טינ ןגָאז ריא טלַאז תמא םעד

 טינ טָאה ןגיל רעד ןוא ,לפמעטש רעכעלטעג א זיא תמא רעד זַא ,טקנעדעג

 ,ןרַאפשוצרעטנוא םיא ןעימ טינ ךיז טלָאז ריא יוו ןוא ,ןטלַאה וצ ךיז סָאוו ףיוא

 !ןפרָאוועגסיורַא ןייז ערעייא ימ עצנַאג יד טעוו

 ןיילא טָאה ריא סָאוו סָאד לייוו ,םענייק ףיוא סטכעלש ןייק טינ טדער

 ,ןייז טלָאמעג לֶאמָא ןעק םעד ץוח ןוא .ןֶאט טינ ךיוא םענעי ריא טפרַאד ,טנייפ

 !ריא טינ .רענעי רָאג זיא טכערעג ןוא ,תועט א טַאהעג טָאה ריא זא

 !יןשטנעמ ןדעי וצ לדייא טדער

 טינ טוואורפ ןוא םינשקע ןייק טינ ךיוא טייז ןוא סעקינסעכ ןייק טינ טייז

 -עג טינ אקווד טנעז ריא זַא ,ןייז טלָאמעג ןעק סע תמחמ ,ןעמעלַא ןרַאפשרעביא

 !טכערעג אי דָארג זיא ,ןרַאפשרעביא טליוו ריא ןעמעוו ,רעד ןוא ,טכער

 !ןייז טינ לָאז סָאד ןעמעוו רַאפ תמא ןפיוא הדומ ךיז טייז

 -טיא טלֶאז ריא .עטוג סאד ןעז רעירפ ריא טלָאז ןעמעלַא ןיא ןוא ץלַא ןיא

 ,סָאד זיולב ןלייטרוא שטנעמ א ןעק ןעמעלַא ךַאנ לייוו ,תוכז ףכל ןייז ןד ןכעל

 !שרעדנַא רֶאג זיא טנורג ןיא זַא ,טפערט סע ןוא ,ףיואנביוא ןופ זיא סָאוו

 טלָאז ,דייר עברַאה ךייא וצ טדער ןוא ךייא וצ תונעט טַָאה רעצימיא ןעוו

 יוו זָא ,ןגָאז לאפ אזַא ןיא ןעמ ןעק לֶאמַא לייוו ,טייקלדייא ןזייווסיורָא ךַאד ריא

 !ךיז טניולַאב יוזַא ,ךיז טנידרַאפ'מ

 דובכ רעצנַאג רעד לייוו ,ןגָאי רעקינייוו סָאוו ךיז ריא טלָאז דובכ ךאנ

 ,טָאג ראפ זיולב ךיז טסַאפ דובכ .טשינרַאג טימ טשינרָאג זיא ןשטנעמ ַא ןופ

 !ןשטנעמ ןייק ראפ טינ רעבַָא

 סָאוו רעד םערַאוו ,תמא ןֶא ףיוא טינ וליפָא ,טינ לֶאמנייק ךיז טרעווש

 !ךיוא העובש א ןֶא ןביולג ךייא טעוו ,ךייא טביולג

 םערָאוו ,ןויסנ ןייק וצ ןעגנערב טינ לֶאמנייק ךייא לֶאז רע ,טָאג ייב טעב

 !ןייטשייב ןענעק ןויסנ םעד טעוו ריא יצ טסייוו רעוו

 -רעביא טיוט ןרַאפ טָאה ןֶאזניוועל רעב-קחצי סָאוו ,םיללכ יד ןענייז סָאד

 טָאה רע סִָאוו ,ןגעוו יד ןיא ןַעגנַאגעג ןענייז סָאוו .םידימלת ענייז רַאּפ ןזָאלעג

 סָאוו ,ןשטנעמ יד ןריפ ךיז ןלָאז ,טלָאוועג רע טָאה ,יוזַא .טנכייצעגנָא ייז ראפ

 סָאוו ,יד זַא ,טביולגעג טָאה רע .ןדיי רַאּפ גנורעלקפיוא עכעלטלעוו ןקידערפ

 ןלָאז ייז זַא ,יוזַא ןריפפיוא ןבעל ןיא ךיז ןלָאז ,קלָאּפ ןשיווצ לַאעדיא ַא ןקידערפ
 עלַא יד ןיא טבעלעג יוזַא טָאה ןיילַא רע .ערעדנַא ראפ רעטסומ א יוו ןעניד

 ןזעמ טַָאה םיא .ןפַאשעג קרעוו עקיטכיוו ןוא עסיורג ענייז טָאה רע סָאוו ,ןרָאי

 ,רעפמעק ןקיטומ א ןוא טסילַאעדיא ןטכע ןַא ןופ רעטסומ ַא יוו ןעמענ טנעקעג

 -נופ םעד טגיילעגקַעווא םישעמ ענייז טימ ךיוא ןוא ןפַאש ןייז טימ טָאה סָאוו

 .דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל םעד ןיא עכָאּפע רעיינ א ןופ טנעמַאד

 !טשטנעבעג ןייז קנעדנָא ןייז לָאז
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 וואלסְאנירעטאקעי

 ןבָאה סָאוו .טעטש עשיסור ןגעוו עקירעמַא ןיא טדער'מ זע |

 ןעמ טנָאמרעד ,ןדערוצסיורַא ייז רעווש טושפ זיא'ס זַא ,ןעמענ עגנַאל עכלעזא

 יד לֶאמָא ןעמ טלייצרעד ייברעד ןוא ,ווַאלסַאנירעטַאקעי טָאטש יד ךעלנייוועג

 ,קָאווטיל א טימ קידנדער טָאה סָאוו ,ןדיי רעניַארקוא םעד טימ השעמ עטנַאקַאב

 :טגָאזעג

 -ענ ענעגיוצעצ עכלעזַא טעטש יד ךֶאד ןבָאה עטיל רעד ןיא ךייא ייב --

 יוזא סָאד ןעק רעוו .ןדערסיורַא טינ םעטָא ןייא ןיא רֶאג ייז ןעק'מ זא ,ןעמ

 ,עניארקוא ןיא זדנוא ייב !! ק-ס-סדנדידמדמדמ -- יוו ןעמַאנ אזא ןעיצ גנַאל

 רעד ןופ ּפֶארַא טַאלג יוזַא טָאטש א ןופ ןעמַאנ רעד ךיז טשטילג ,רעמעינַארקַאּפ

 ןוא ץרוק ...יווָאלסָאנירעטַאקעי -- רעגייטש א טָא .היחמ א טושפ זיא'ס זַא ,גנוצ

 ...!ףרַאש

 .קסווָארטעפַארפעינד רֶאנ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי טינ רעמ טָאטש יד טסייה טציא

 יוזַא ןוא .1926 ראי םניא ןבעגעג גנוריגער"ןטעווָאס יד ריא טָאה ןעמַאנ ַאזַא

 ,ןעמַאזוצ ןעמענ עדייב ןדערסיורַא ,טייקכעלטקניפ בילוצ ,ןעמ ףרַאד לֶאמָא יוו

 ןופ ןעמוק סָאוו ,ןדיי יד ייב גנוצ רעד ןופ פֶארא רעמ ךַאנ סאד ךיז טשטילג

 -ווַאלסַָאנירעטַאקעי -- ?"ףרַאש ןוא ץרוק, רעייז טגנילק סע ןוא ,דנַאלסור

 .קסווַארטעפַארפעינד

 -ַארדנָאסקעלַא ירָאגירג טשריפ רעשיסור רעד טָאה טָאטש יד טיובעגסיוא

 זיא סָאד .רעסיורג רעד ענירעטַאקעי ןופ רעטבילעג רעד ;ןיקמָאיטַָאּפ שטיוו

 ראפ סָאוו רָאלק טינ זיא גַאט ןקיטנייה זיב ךֶאנ ןוא ,1786 רֶאי םניא ךַאנ ןעוועג

 ןעמעוו ףיוא ,טשריפ רעשיסור רעטעוועלַאבעצ רעד ,ןעוועג זיא רע שטנעמ א

 ןבָאה ביל ןענעק דנַאלסור ןופ אצירַאצ יד ןוא טָאג זיולב זַא ,ןגָאז טגעלפ'מ

 ןוא .עגושמ רֶאג רעדָא ,לַאינעג ןעוועג זיא רע יצ טינ טסייוו'מ ...ןשטנעמ אזַא
 לא ,שטנעמ רעלַאינעג ַא יא -- עדייב ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז רָאג רשפא ןעק'מ

 טָאטש עיינ יד ןעיוב וצ ןסילשַאב םייב זֶא ,ארבס ַא זיא'ס ןוא .רענעגושמ א
 טימ ריא ןופ ןכַאמ וצ טַאהעג ןעניז ןיא רע טָאה ,רפעינד םנופ גערב ןטכער םייב

 רע טָאה םעד ןיא ןוא .עירעפמיא רעשיסור רעד ןופ טָאטשניורק יד טייצ רעד

 טמיורטעג סנטייצַאב ןיוש טָאה רע .ןסיורג םעד רעטעפ טימ ןטסָאמרַאפ ךיז
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 טינ ןעניואוו ןלָאז ,רעטעפש ןעמוק ןלעוו סָאוו ,ןרַאצ עשיסור יד זַא ,םעד ןגעוו

 -כרוד, ,טיובעגסיוא טָאה רעסיורג רעד רעטעפ סָאוו ,גרוברעטעפ טָאטש רעד ןיא

 .הוָאלסַאנירעטַאקעי טָאטש רעד ןיא רָאנ ,"עּפָארייא ןייק רעטצנעפ ַא ןצעזוצ

 יד ןיא ןח רעמ ךַאנ ןעניפעג וצ טיובעגסיוא טָאה ןיקמַאיטָאּפ ירָאגירג סָאוו

 -עגסיוא טָאטש רעיינ רעד רַאּפ רע טָאה רַאפרעד ןוא .רעטבילעג ןייז ןופ ןגיוא

 .ןענירעטַאקעי ןופ עירָאלגיד :טניימ'ס סָאוו ,ווָאלסַאנירעטַאקעי ןעמַאנ םעד ןבילק

 -עג ןעמַאנ א רָאג רשפא ריא רע טלֶאוו ,טגַאוועג רעמ ךַאנ טלַאוו רע ןעוו ןוא

 ...זוָאלסניקמַאיטַָאּפ ןבעג

 ןיא טכַארטרַאפ טָאה ןיקמַאיטִאּפ סָאוו ,רענעלפ ערעדנַא ךס א ןופ יוו רעבַא

 דָאנג ןטימ דנַאל ןרעביא רעשרעה רעקיטכעמ רעד ןעוועג זיא רע ןעוו ןרַאי יד

 רעד ראפ וואלסָאנירעטַאקעי ןכַאמ וצ ןאלפ םעד ןופ זיא ,ענירעסייק רעד ןופ

 עגנַאל ַא זיא ווַאלסַָאנירעטַאקעי .ןרָאוועג טינ רַאג ךיוא דנַאלסור ןופ טָאטשטפיוה

 תורוד קעווַא ןענייז'ס ןוא ,ןסקַאוועג טינ זיא סָאוו ,לטעטש ןיילק ַא ןבילבעג טייצ

 ,רעטנעצ רעלעירטסודניא רעקיטכיוו א ןרָאוועג טרַאד זיא'ס זיב תורוד ןוא

 -עג ןבָאה סָאוו ,ןקירבַאפ ליפ יוזַא טיובעגפיוא טרָאד ןעמ טָאה רעטעפש ןוא

 עירטסודניא רערעווש רעד ןופ גנולקיווטנָא רעד ןיא עלֶאר עסיורג א טליפש

 ַאזַא .גרובסטיפ טימ ןכיילגרַאפ ןביוהעגנָא ןיוש טָאטש יד טָאה'מ זַא ,דנַאל ןיא

 טכוזאב ןבָאה סָאוו ,רעדנזייר רענַאקירעמַא יד ףיוא טכַאמעג יז טָאה קורדנייא

 בָאה ךיא ןעוו רימ ףיוא טכַאמעג ךיוא יז טָאה קורדנייא אזַא ןוא דנַאלסור-טַעווָאס
 -עד ןיוש זיא טרַאד גנורעקלעפַאב יד .1932 רֶאי םניא טלעטשעגפַא טרָאד ךיז

 ןֶא ןוא תושפנ טנזיוט קיצעביז ןוא ןיינ ןוא טרעדנוה יירד ןופ ןענאטשַאב טלֶאמ

 .ןדיי ןעוועג ןענייז ייז ןופ טנזיוט טרעדנוה ךרע

 ןיילק א ןעוועג ךַאנ זיא וואלסָאנירעטַאקעי ןעוו ,ןרָאי יד ןיא וליפַא רעבָא

 -אסנעס עטסערג יד טימ גנודניבראפ ןיא ןרַָאוועג טנָאמרעד טפָא יז זיא ,לטעטש

 ,ףיוה ןכעלרעזייק ןשיסור ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאוו ,סעגירטניא ןוא סעיצ

 -עד טָאה סָאוו ,לֶארֶאמ רעד ראפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןעוועג זיא סָאד ןוא

 .ןרַאצ עשיסור יד ןופ תוחפשמ יד ןיא טשרעהעג טלָאמ

 ןפיוא ןוא ןברַאטשעג 1796 רָאי םניא זיא עסיורג יד ענירעטַאקעי ןעוו

 רעכלעוו ,רעטשרע רעד לעווַאפ ,רעריא ןוז רענעסיוטשרַאפ רעד ףיורַא זיא ןָארט

 יד זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסיורַא רע טָאה .עמַאמ יד טַאהעג טנייפ ךעלקערש טָאה

 -עטַאקעי ןסייה טינ רעמ לֶאז ,ןעמַאנ ריא ףיוא טיובעגסיוא טָאה'מ סָאוו ,טָאטש

 ןפיוא טָאטש א ןייז דנַאל ןיא לֶאז'ס זַא ,טינ ליוו רע .קסיסַָארָאווָאנ רָאנ ,ווַאלסָאניר

 יןעמַאמ ןייז ןופ ןעמַאנ

 -אקעי ןעמַאנ םעד .קסיסַָארָאווָאנ ןפור ןביוהעגנָא טָאטש יד ןעמ טָאה ןַאד
 .זןעגנערב טרַאטעג טינ ןפיל יד ףיזא ןעמ טָאה ווַָאלסָאנירעט
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 ווַאלסַאנירעטַאקעי

 גנורעוושרַאפ ַא ןופ ןברק א ןלַאפעג לעוואפ זיא 1801 רֶאי םניא רעבַא

 ףיורָא זיא ןַארט ןפיוא ןוא טיוט ףיוא טקיטשרעד טכַאנייב םיא טָאה'מ .ףיוה ןיא

 םעד טָאהעג טנייפ ךעלקערש טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא ,ןוז ןייז

 .ןענעגרהרעד וצ םיא גנורעוושרַאפ רעד ןיא טקילייטַאב ןייִלַא ךיז ןוא ןטאט

 -ַאווָאנ טָאטש יד לֶאז'מ זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסיורַא טָאה רַאצ רעיינ רעד ןוא

 .ווַאלסָאנירעטַאקעי ןפור ןביוהנָא קירוצ קסיסָאר

 ןעוועג טאטש רעד ןופ ןעמַאנ םעד טלֶאוו'מ לֶאמ לפיוו טסייוו רעוו

 -נאסקעלַא רעבָא .ףיוה ןיא ןעגנורעוושרַאפ ןוא סעגירטניא ערעדנַא ייב ןטיבעג

 זעמוקעג ןענייז סָאוו ,יד ייב ןוא ןֶארט ןפיוא ןסעזעג גנַאל זיא רעטשרע רעד רעד

 עריא ןוא רעסיורג רעד ענירעטַאקעי ןופ עכָאפע עצנַאג יד ןיוש זיא ,םיא ךַאנ
 םעד ןלַאפעגנייא טינ םענייק רעמ ןיוש זיא'ס ןוא ,עטכישעג ןעוועג עטבילעג

 ייב ןבילבעג ווָאלסַאנירעטַאקעי זיא יוזַא ןוא .ןטייב וצ טאטש רעד ןופ ןעמַאנ

 .1786 רָאי םניא ךֶאנ ןבעגעג ריא טָאה ןיקמָאיטַאּפ סָאוו ,ןעמַאנ םעד
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 שטָאכ ,עניִארקוא ןיא טעטש עטסנעש יד ןשיווצ זיא וואלסַאנירעטַאקעי

 יד .לשמל ,סעדַא ןיא יוו ןקרַאּפ ןוא רענטרעג ליפ יוזַא אטינ טרַאד ןענייז'ס

 .טעריוועגסיוא ךעלטקניפ ייז טלָאוו'מ יוו ,ךיילג ןפיול ייז ןוא עטיירב ןענייז ןסַאג

 ןשיניַארקוא םעד ןופ ןעמַאנ םעד רעטציא טגארט סָאוו ,קרַאּפ-ןיקמָאיטָאּפ רעד

 ,רפעיגד םנופ גערב םייב ץֶאלפ ןכיוה ַא ףיוא טייטש ,ָאקנעועטוועש סָארַאט טַעָאּפ

 ,םורָא ןוא םורָא קיטכיל זיא'ס ןוא טנייש ןוז יד ןעוו ,גָאט םענייש א ןיא ןוא

 ףיונוצ ךיז טמוק סָאוו ,רפעינד םנופ טייקטייוו עצנַאג יד ןעז טרָאד ןופ ןעמ ןעק

 קעווַא ךיז ןעיצ סָאוו ,סעפעטס יד ךיוא .ןטייז ריפ עלַא ןופ טנָאזירָאה ןטיירב ןטימ

 -ירעטַאקעי ןופ ליימ ןצכעז זיא סָאוו ,קסווָאקסָאמָאווָאנ טָאטש יד ןוא ןליימ ףיוא

 .ןעז ןטרַאד ןופ ןעמ ןעק ,וואלסָאנ

 .ןלעטשרַאפ רָאנ ךיז ןעק'מ סָאוו ,סעמַארָאנאפ עטסנעש יד ןופ ענייא זיא'ס

 טעברַא רעד ןופ יירפ זיא'מ ןעוו ,געט עקידבוט-םוי יד ןיא ןיהַא ןעייג עלַא ןוא

 .םורָא ןוא םורָא רוטַאנ רעד ןופ טייקנייש יד ןעז ליוו'מ ןוא

 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ךעלטקניפ ןלעטשוצטסעפ ךעלגעממוא זיא סע

 טינ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאד זַא ,רעבָא טנייש'ס .וואלסָאנירעטַאקעי ןיא ןצעזַאב

 ןטייצ עקידרעירפ ןגעוו .ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא יוו רעירפ

 ...ףיורעד גנוטיידנָא ןייק טינ ץעגרע ןיא ןעמ טניפעג

 סָאוו ,טָאטש רעד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאוו ,ןדיי עטשרע יד ןשיווצ

 .רעטבילעג ןייז ןופ ןעמַאנ םעד ןקיבייארַאפ וצ טיובעגסיוא טָאה ןיקמָאיטָאּפ
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 ,ןביולג וצ טנורג ַא ןַארַאּפ זיא סע ןוא ,יקסווַאלסינַאטס הזעמ א רענייא ןעוועג זיא

 ןוא רעשיכיירטסע ןַא רֶאנ ,דיי רעשיסור ןייק ןעוועג טינ רֶאג רשפא זיא רע זַא

 ענעי ןיא .עיצילַאג ןיא סָאוו ,ווַאלסינאטס טָאטש רעד ןופ רע זיא ןעמוקעג זא

 ךיז ןלֶאז עיצילַאג וןזפ םירחוס עשידיי זַא ,ןעוועג טינ סיינ ןייק סאד זיא ןטייצ

 טקַאפ רעד ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד ייברעד ןוא .טעטש עשיסור עיינ ןיא ןצעזַאב

 רעשידיי-שיסור רעד ןעמוקעגסיורַא רעטעפש זיא החפשמ רעבלעז רעד ןופ סָאוו

 רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא זיא רעכלעוו ,יקסווַאלסינַאטס ןָאימעס רעלעטשטפירש

 יד ןשרָאפ ןופ טייקיטכיוו יד ןענַָאטשרַאפ ןבָאה סָאוו ,עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג

 .דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ עטכישעג

 וואלסָאנירעטַאקעי ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד זיא 1805 רֶאי םניא

 -נָאווצ טימ ןוא ,תושפנ קיצעביז ןוא סקעז ןוא טרעדנוה יירד זיולב ןופ ןענַאטשאב

 זיולב ןוא ,טרעדנוה ןיינ עפַאנק ןופ ןענַאטשַאב ןיוש יז זיא רעטעפש רָאי קיצ

 ךיז ןבָאה עקירעביא יד .לדנַאה טימ ןבעגעגפַא ךיז טָאה ייז ןופ לֶאצ עניילק א

 ,עכלעזַא ןעמוקעגוצ ןענייז רעטעפש ןוא .תוכאלמ יילרעלכ טימ טקיטפעשַאב

 ןיא ןוא דרע ףיוא טצעזַאב טנגעג רעווַאלסָאנירעטַאקעי םניא ךיז ןבָאה סַאוו

 ,עיִצֶאזינָאלָאק עשידיי עטיירב ַא טלקיווטנַא טרַאד ךיז טָאה ןרַאי ןופ ףיולרַאפ

 טרָאד טָאה סָאוו ,גנונעדרָא רעטפַאהרעטסומ רעד טימ םש א טַאהעג טָאה סָאוו

 .טשרעהעג

 הכרב א ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןסקַאוו עלענש סָאד

 -ַאנירעטַאקעי סָאוו םעד ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי ;טָאטש רעד ראפ

 רעד ןשיווצ רעבָא .רעטנעצ רעלעירטסודניא רעקיטכיוו א ןרָאוועג זיא ואלס

 -עג ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ןזייוו ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק

 עשיטימעסיטנַא ןַא ןריפנָא ןביוהעגנַא ןעמ סָאה ןַאד ןוא ,ףיורעד םורק טקוק

 .רעגייטש ןטיירב ַא רֶאג ףיוא עדנַאגַאפָארפ

 ןכַאמ וצ ידכ רעבָא .ןבעגנָא טפרַאדעג טינ ןעמ טָאה ףיורעד םיצורית ןייק

 עכעלטע ףיוא ןזיוועגנָא ןעמ טָאה ,טסיזמוא טינ ךיז טעפעשט'מ זַא ,לעטשנָא םעד

 -ָארפ ףיוא טלעג ןבעג ןופ ךייר ןרָאוועג ווַאלסַאנירעטַאקעי ןיא ןענייז סָאוו ,ןדיי

 טקידלושאב םעד ןיא ןעמ טָאה ,ךעלנייוועג ןיוש ךיז טריפ'ס יוו ןוא ,טנעצ

 -טנעצַארפ עשידיי סָאוו ףיורעד טגַאלקעג ךיז ןבָאה םיצירפ עמערַא .ןדיי עלַא

 ךיז טעוו'מ זַא ,ןגַארטמורַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןעגנַאלק ןוא ,ייז ןסיירַאב סעקינ

 ןעמ טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב .טַאטש ןופ ןדיי עלַא טימ ןענעכערפַא רַאפרעד

 רעשידיי רעד ןופ עטסטלע יד ךיז ןבָאה ןַאד ןוא .םִארגָאּפ א טימ טעשארטסעג

 רעד ןיא טָאה'מ ןוא םעד ןיא טגיילעגניירַא וואלסָאנירעטַאקעי ןיא הליהק

 ןיא ןדיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןוא ,הפיסַא ןֶא ןפורעגפיזנוצ הרות-דומלת

 טוג סעקינטנעצַארפ עכעלטע יד טַאה ,יקסנַאדיַאמ לכימ 'ר רעטלַא רעד ,טָאטש
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 ווַא?סַאנירעטַאקעי

 טָאה רע .ןדיי ןגעק ןצעה וצ ץורית א םייוג יד ןביג ייז סֶאוורַאפ טרסומעגסיוא

 -טע ןענייז םעדכַאנ ןוא .טקריוועג טָאה סָאד ןוא ,טדערעג ףרַאש רעייז ייז וצ

 ןענייז סָאוו יד ןוא וואלסָאנירעטַאקעי ןופ קעווַא סעקינטנעצַארפ יד ןופ עבכעל

 עמערַא יד ןסירַאב טינ רעמ ןיוש ןזא רעשיטייל ןרעוו ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןבילבעג

 .טלעג ןעייל ייז וצ ןעמוקעג ןענייז סָאוו .םיצירפ

 עבָארג ענערַאוועג-ךייר יד ןעגנואוועצג ןוא טשימעגניירַא ךיז טָאה להק

 ןקעלפרַאפ טינ ןוא ללכ ןרַאפ טייקכעלטרַאווטנָארַאּפ א ךיז ףיוא ןליפ וצ ןעגנוי

 ןדיי יד ןופ םיאנוש יד .טינ ךַאד סע טָאה ןפלָאהעג רעבָא .ןעמַאנ ןשידיי םעד

 -עגפָא טינ עדנַאגַאפָארפ עשיטימעסיטנַא רעייז ןבָאה וואלסָאנירעטַאקעי ןיא

 -רַעלַא ןוא לבעווש ןוא ךעפ ןטָאשעג רעטייוו .טצעהעג רעטייוו ןבָאה ייז ;טלעטש

 יד טנָאמרעד ייז ןבָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב ;טכַארטעגסיוא םילובלב ייל

 ןבָאה ייז ןוא ,"ןסוטסירכ ןופ רעדרעמ יד, ןענייז ןדיי יד זַא ,םירעיופ עדנסיוומוא

 .םִארגָאּפ א וצ טריפרעד ,ףוס-לכ-ףוס ,ןבָאה ייז זיב טורעג טינ

 .ןכָארבעגסיוא םָארגָאּפ רעד זיא ,1883 רָאי םנופ ,ילוי ןט20 ןופ גָאט םניא

 ןוא .וואלסָאנירעטַאקעי ןיא ןדיי ףיוא םֶָארגָאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 טקנופ ןלַאפעגסיוא סָאד זיא לַאזקיש ןופ עינָאריא רעזייב ַא ךרוד יוו סעפע

 ...איבנה והילא ןופ קנעדנָא םוצ ןרעייפ ןטסירק עמורפ סָאוו ,בוט-םוי םעד ןיא

 ןבילקעגסיוא ןסוטסירכ ןופ רעצישַאב ןוא רעטיה יד ןבָאה גָאט םעד אקווד

 ...ןדיי ןעוועבַאר ןוא ןגַאלש וצ

 ןענייז טימרעד זַא ,ןָאט וצ טכַארט א ןלַאפעגנייא טינרַאג ייז זיא'ס ןוא

 יד ןכעוושרַאפ ייז זַא ןוא ןעמונעגנָא ןבָאה ייז סָאוו ,ןביולג םעד וצ שלָאפ ייז

 ...זרעייפ ייז סָאוו ,םיבוט-םימי יד ןופ טייקילייה

 עשידיי טרעדנוה ףניפ וא טרעיודעג טלָאמעד םִָארגָאּפ רעד טָאה געט ייווצ

 עכלעוו ,סעקישטשמַארגָאּפ יד .לדהילידב ןבילבעג םעדכַָאנ ןענייז סעילימַאפ
 -עגרעטנוא ןבָאה ,איבנה יהילא ןופ בוט-םוי םעד דובכל טרוכישעגנַָא ךיז ןבָאה

 -עג ,ןסַאג יד ןיא טנַאוועג-טעב ןסירעג ,ןטיילק טעוועבַארעצ ,רעזייה ןדנוצ

 סענָאגילוכ עטעוועדליוועצ ןוא ערוכיש יד תעב ןוא .חצר-תוכמ ןדיי ןגָאלש

 טפעלשעג רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ןבָאה ,ןגָאלשעג ןוא טעוועבַארעג ןבָאה

 -וג רעד ןוא .ןטלַאהַאב ןוא ןגַארטקעווַא טנעקעג רַאנ טָאה'מ סָאוו ץלַא םייהַא
 ןֶארַאב רעשטייד א ,ווַאלסַאנירעטַאקעי ןיא טניואוועג ןאד טָאה סָאוו ,רָאטַאנרעב

 -וצפָא םִארגָאפ םעד קיטיונ רַאפ ןטלַאהעג טינ טָאה ,גרעבנעזַאר ןעמַָאנ ןטימ

 טָאה ,טָאטש רעד ןופ ןסַאג יד רעביא עטערַאק ןייז ןיא קידנרָאפמורַא .ןלעטש

 .גנונעדרָא רעטסעב רעד ןיא ןעוועג טלֶאוו ץלַא יוו טקנופ ןטלַאהעג ךיז רע

 יד ןבָאה .ייברעד ןעוועג זיא סָאוו .רענייא טלייצרעד רעטעפש טָאה'ס יוו ןוא

 ןוא רַאטַאנרעבוג םעד ןופ ץוש ןרעטנוא רעכיז טליפעג ךיז סעקישטשמָארגָאּפ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןבָאה ןוא עטערַאק ןייז טלגנירעגמורַא ייז ןבָאה סַאג רעגרוברעטעפ רעד ףיוא

 טדערעג ןוא טַאהעג האנה סיורג ןופרעד טָאה רע ןוא ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג

 ...ןשטנעמ ענעגייא וצ יוו ייז וצ

 -עצ וצ ןטַאדלָאס טכַארבעג טכַאנרַאפ ןעמ טָאה גַאט ןטייווצ ןפיוא טשרע

 ךיז ןבָאה סעדנַאב ערוכיש עטעשויעצ יד רעבָא .סעקישטשמָארגָאּפ יד ןביירט

 טָאה רעציפַָא רעד ןעוו זַא ,רָאטַאנרעבוג םנופ ץוש ןרעטנוא רעכיז יוזַא טליפעג
 ןאד ןוא ,רענייטש ןפרַאוו ןעמונעג םיא ףיוא ייז ןבָאה ,ןביירט ןביוהעגנָא ייז

 "ֶאּפ יד ןופ ךס א יוו םעדכָאנ טשרע ןוא ,זסיש ןסייהעג ןטַאדלַאס יד רע טָאה

 יד רעבָא .ליטש ןרָאוועג טָאטש ןיא זיא ,טיוט ןלַאפעג ןענייז סעקישטשמַארג

 יוו ןגיוצעגנָא רעמ ךַאנ ןרָאוועג ןענייז ןטסירק ןוא ןדיי יד ןשיווצ ןעגנואיצאב

 -ַאּפָארפ עשיטימעסיטנַא ןֶא טריפעגנָא טייצ עצנַאג יד ןבָאה סַאוו ,יד ןוא רעירפ

 -ירעטַאקעי ןיא זיא ייז רעביא זַא ,םעד ןיא ןדיי יד טקידלושַאב ןבָאה ,עדנַאג

 ..טולב ךעלטסירק ןרָאוועג ןסָאגרַאפ ווַאלסָאנ

 ןוא ןדיי יד ףיוא דלוש יד ןפרַאוואוצפיורַא יוו געוו ַא ןענופעג ץלָא ןבָאה ייז

 זַא ,םעד ןגעוו ןאט וצ טכַארט א ןלַאפעגנייא טינרָאג זיא ייז ןופ םענייא ןייק

 ערעייז ןדנזצעג טינ טלָאוו'מ זעוו ,ןלַאפעגנָא טינ ןדיי יד ףיוא טלָאוו'מ ןעוו

 טפרַאדעג טינ ךַאד ןעמ טלֶאוו ,ןטיילק ערעייז טעוועבַארעצ טינ ןוא רעזייה
 וצ ןעמוקעג טינ טלָאוו סע ןוא גנונעדרַא ןריפוצנייא ןטַאדלָאס ןייק ןעגנערב

 -רַאפ שידיי זַא ,ןעמוקעגסיוא זיא "לֶארָאמ, רעייז טיול .גנוסיגרַאפ"טולב ןייק

 ,סנבעל עשידיי ךיוא ןוא ,טעווערַאהעג רעווש גנַאל ןרָאי טָאה'מ ןכלעוו ףיוא ,ןגעמ

 טינ ןוא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעוועבַארַאב ןוא ןגָאלש ייז געמ'מ ןוא רקפה ןענייז

 ןדיי ןענייז ,טפָארטשַאב אי טרעוו'מ ביוא ןוא ,רַאפרעד ןרעוו טפַארטשַאב

 ...םעד ןיא קידלוש

 ןרָאי ןוא ןרָאי קעווַא ןענייז וואלסָאנירעטַאקעי ןיא םָארגָאפ ןטשרע ןכָאנ

 רעדעי ייב .פֶאק ןרעביא זעגנַאהעג קידנעטש ארומ יד זיא טייצ עצנַאג יד ןוא

 ןיא בוט-םוי רעכעלטסירק ַא סעפע ןעמוקעגרַָאפ רֶאנ זיא'ס ןעוו ,טייהנגעלעג

 ףיוא זיא ,ןעגנילק ןביוהעגנָא ןבָאה סרעטסיולק יד ןופ רעקעלג יד ןוא טָאטש

 זיא רעקעלג יד ןופ ןעגנילק םעד טימ םענייאניא לייוו ,דחפ א ןלַאפעג ןדיי יד

 ןכַאמ וצ ךיז טביילק'מ זַא ,ןעגנַאלק ןגָארטעגמורַא ךיוא ךיז ןבָאה סרעטסיולק יד

 ןסיורג א טרעייפעג ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טָאה'מ ןעוו ןעוועג זיא יוזַא .םָארגָאּפ ַא

 זיא טַאטש יד טניז ראי טרעדנוה ןרָאוועג זיא'ס סָאוו ,םעד דובכל בוט"םוי

 ןסיורג םעד ןופ רעטעברַא יד זַא ,טדערעג ןַאד טָאה'מ ;ןרָאוועג טעדנירגעג

 רעד זיא ןַאד ןוא ,ןדיי ףיוא םָארגַאּפ א ןכַאמ ןעמוק ןלעוו דָאוואז רעקסנַאירב

 ןופ ןפָאלעג ,רעירפ ןרָאוועג טנָאמרעד ןיוש זיא סָאוו ,יקסנַָאדיַאמ לכימ רעטלַא

 לָאזימ זַא ,ןלעופ וצ ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה'ס זיב ןרעדנַא םוצ קינלַאשטַאנ ןייא
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 ווַאלסָאנירעטַאקעי

 טינ ןוא ןטַאדלָאס ןלעטשקעווַא ,ןיירַא טָאטש ןיא ןריפ סָאוו ,ןגעוו עלַא ייב

 .םָארגָאּפ א ןכַאמ וצ ךיז ןביילק סָאוו ,סעדנַאב יד ןזָאלניירַא

 ןעוועג ןענייז'ס ןוא ןקַָארשעג ךיז ןעמ טָאה ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייב ךיוא

 רעבָא ,ןדיי ןעוועבַאר ןוא ןגָאלש ןביוהעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה'מ ןעוו ןלַאפ

 ןבָאה ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןדיי יד ןעוו ןוא .טלעטשעגפָא ךיילג סָאד טָאה'מ

 סָאוו ,ץושטסבלעז ַא טעדנירגעג ייז ןבָאה .טינ ףוס ןייק רַאג טמענ'ס זא ,ןעזעג
 .ןגעקטנַא ןלעטש וצ ךיז טיירג ןייז לָאז

 ןסקַאוועצ קרַאטש ךיז טָאה'ס ןעוו ןטייצ ענעי ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד

 טסעפינַָאמ םעד טכַארבעג רעטעפש טָאה סָאוו ,גנוגעוואב ערענָאיצולֶאווער יד

 זענייז ץושטסבלעז רעווַאלסָאנירעטַאקעי רעד ןיא .1905 ,רעבַאטקַָא ןט17 םנופ

 ,ןטַארקָאמעדלַאיצֶאס עקיטעט ןעוועג ןענייז סָאוו ,טיילעגנוי עשידיי ךס א ןיירָא

 ןעייטראפ עלַא .ןויצ-ילעופ ךיוא ןוא ןטסידנוב ,ןרַענָאיצולַאווער-ןטסילַאיצֶאס

 ןיוש ןטימעסיטנַא ןבָאה ןַאד ןוא ,טקילייטַאב ץושטסבלעז רעד ןיא ךיז ןבָאה

 ,*ןסוטסירכ ןופ רעדרעמ, יד ןענייז ייז זַא ,םעד ןיא ןדיי יד טקידלושאב טינ רעמ

 .דנַאלסור ןיא עיצולָאווער ןופ רעייפ סָאד ןֶא ןדניצ ייז זַא ,םעד ןיא רָאנ

 -רַאפ ןוא ןפדור ףרַאד'מ סָאוורַאפ דיירסיוא רעדנַא ןַא ןעוועג זיא לֶאמ עלַא

 -ירעטַאקעי ןיא ןטימעסיטנַא יד ןוא ,ייז ףיוא ןעמַארגַאּפ ןכַאמ ןוא ןדיי ןגלַאּפ

 ןֶא ךיזא ךיז ןבָאה ייז .ערעדנַא ןופ ןענַאטשעגפַָא טינ םעד ןיא ןענייז ויַאלסַאנ

 .טפַאכעגנָא דיירסיוא םעייג םעד

 -נייא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיפ רָאטַאנרעבוג-עציוו רעד טָאה טייצ רענעי ןיא
 -עג ןענייז ייז ןעוו ןוא ,םיתב-ילעב עשידיי ענעעזעגנָא עכעלטע ךיז וצ ןדַאלעג

 עשידיי זַא ,וצרעד ןזָאלרעד ייז סָאוורַאפ רסומ טגָאזעג ייז רע טָאה ,םיא וצ ןעמוק

 רעד ןיא וויטקַא יוזַא ןייז ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןלֶאז ךעלדיימ ןוא טיילעגנוי

 סיורַא טפור סָאד זא ,טגָאזעג ךיוא ייז טָאה רע ;גנוגעוואב רערענַאיצולַאווער

 רעטייוו טעוו'ס ביוא זַא ןוא גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ןופ ןרַאצ םעד

 .ןעשעג רעטעפש ןעק'ס סָאוו ראפרעד ךעלטרַאווטנָארַאפ טינ רע זיא ,ןייגנָא יוזַא

 ךיוא ןוא קיטומ רעייז ןטלַאהעג ןַאד ךיז טָאה עיצַאגעלעד עשידיי יד

 ,טלעטשעגסיורַא טָאה רָאטַאנרעבוג-עציוו רעד סָאוו ,תונעט עלַא יד ףיוא .קידריוו

 עכיילג טָאהעג דנַאלסזר ןיא ןטלָאוו ןדיי ןעוו זַא ,טרעפטנעעג םיא ןעמ טַאה

 רעדניק ערעייז ןטלָאוו ,טפדורעג ןוא טגלָאפרַאפ טינ יוזַא ייז טלָאוו'מ ןעוו ,טכער

 -עציוו רעד ןעוו ןוא .סעיצולָאווער ןיא טכָאקרַאפ יוזַא ןעוועג טינרָאג רשפא

 רע זַא .טגָאזעג ןוא טנַאה רעד רעטנוא טכַאמעגקעווא סָאד טָאה רָאטַאנרעבוג

 ךרעטלע עשידיי זַא זיא הצע ןייז זַא ןוא תוריקח ןייק ןיא ןזַאלניירָא טינ ךיז ןעק
 ןקריוו וצ ,ךעלגעמ רֶאנ זיא'ס סָאוו ,ץלָא ןַאט ןלֶאז וואלסָאנירעטַאקעי ןיא

 רערענָאיצולָאווער רעד ןיא ןקילייטַאב טינ ךיז ןלֶאז ייז זַא ,רעדניק ערעייז ףיוא
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 -ללכ רעשידיי רענעעזעגנָא ןַא ,עיצַאגעלעד רעד ןופ רענייא טָאה ,גנוגעוואב

 :טגָאזעג םיא וצ ,רעוט

 רעייז טביולג ריא זַא ,ןעגנירד ןעמ ןעק ,ץנעלעסקע ,הצע רעייא ןופ --

 טלָאז סָאוורַאפ זיא ,יוזַא ָאי זיא'ס ביוא זיא .עדנַאגַאּפָארּפ ןופ חוכ םניא קרַאטש

 ליז זא ,ןטסיכרַאנָאמ יד ןשיווצ עדנָאגַאּפָארפ א ןריפנָא לֶאז'מ זַא ,ןעז טינ ריא

 טעוו ַאווטסלַאשטַאנ ביוא זַא ,רימ טביולג ?סטכעלש ןייק ןַאט טינ זדנוא ןלֶאז

 ...ןייז טינ ייז ןלעוו .ןעמַָארגָאפ ןייז ןלָאז'ס זַא ,ןלעוו טינ רָאנ

 ךיז טָאה רע ןוא ןלעפעג טינ רעפטנע רעד זיא רַאטַאנרעבוג-עציוו םעד

 םיא ןופ קעעווַא זיא עיצַאגעלעד עשידיי יד ןוא ,רַאפרעד טזגורבעגנַא קרַאטש

 .טימעג רעווש א טימ

4% 

 ןוא ,ָךַאוו רעד ףיוא ןעוועג זיא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ץושטסבלעו יד

 רעדיוו -- ןוא ,םָארגַאּפ א ןכַארבעגסיוא רעדיוו 1905 רָאי םניא טָאה'ס ןעוו

 קנעדנַא םוצ בוט"םוי םעד טרעייפעג ןבָאה ןטסירק עמורפ זעוו ,גָאט םעד ןיא

 ןוא .דנאטשרעדיוו א ןזיוועגסיורַא טיילעגנוי עשידיי ןבָאה ,איבנה והילא ןופ

 םניא טיוט ןלַאפעג זיא ,גרעבדלַאג ןעמַאנ ןטימ ןאמרעגנוי א ,ייז ןופ רענייא

 | .סענַאגילוכ יד ןגעק ףמַאק

 ,ןעמַארגַאפ ערעסערג ןוא ערענעלק עלַא יד ןענעכערוצסיוא טינ זיא'ס

 ןרַאי עלַא יד ןיא ווַאלסַאנירעטַאקעי טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגרַאפ ןענייז סָאוו

 -ַאּפ עלא ןופ רעטסכעלקערש רעד רעבַא .1883 ןופ םָארגָאּפ ןטשרע םעד טניז

 -אב ןכַאנ ,1905 ןופ געט-רעבַאטקַָא יד ןיא ןעמוקעגרַאפ טרַאד זיא ןעמָארג

 -נקילגַאב, ןבעגעגסיורַא טַאה רעטייווצ רעד יִאלֶָאקינ סָאוו ,טסעפינַאמ ןטמיר

 .עיצוטיטסנָאק רענעריפַאּפ א טימ דנַאל סָאד "קיד

 םָארגַאּפ רעד וואלסָאנירעטַאקעי ןיא ןאד ךיז טָאה רעבַאטקָא ןט20 םעד

 ןשטנעמ טרעדנוה יוו רעמ ןוא ,געט יירד עצנַאג טרעיודעג טָאה רע ןוא ןביוהעגנָא

 -וכ עדמערפ טכַאמעג םָארגַאפ םעד ןבָאה לֶאמ סאד רעבַא .טיוט ןלַאפעג ןענייז

 -לעפַאב עכעלטסירק יד .טעטש ערעדנַא ןופ טכַארבעג טָאה'מ סָאוו ,סענַאגיל
 ,טקילייטַאב טיג ןעיירעביור ןוא תוטיחש יד ןיא ךיו טֶאה טָאטש ןופ גנוריק

 -פיוא ןעוועג ןיוש ןענייז דָאווַאז רעקסנַאירב ןסיורג םעד ןופ רעטעברַא יד ןוא

 רעשיטסילַאיצֶאס רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ןופ ךס א ןוא טרעלקעג

 ראפ ןלַאשזניק ןוא ןזיפש טכַאמעג דָאוואז ןיא טייהרעליטש ןבָאה ייז ;גנוגעוואב

 סָאוו .עכלעזַא ןעוועג ךיוא ייז ןשיווצ ןענייז'ס ןוא ץושטסבלעז רעשידיי רעד

 טושפ ךיז ןבָאה ייז ןופ ייווצ ןוא ןסַאלשעגנָא ץושטסבלעז רעד ןיא ךיז ןבַאה

 -סנאירב רעד .ייז קידנצישַאב ,טיוט ןלַאפעג ןענייז ןוא ןדיי רַאפ ןעוועג שפנ רסומ

 -אגילוכ עדמערפ עטעוועדליוועצ יד ןיהואיו ,גנוטסעפ ַא ןעוועג זיא דָאוואז רעק
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 -ייטאב םִָארגָאּפ םניא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןטַאדלָאס ןוא ןקַאזָאק יד ךיוא ןוא סענ

 סָאוו .ןדיי ענעקַָארשרעד יד ןוא ,טנעָאנ ןעמוקוצוצ טַאהעג ארומ ןבָאה ,טקיל

 ,טסואוועג ןבָאה ייז לייוו .רעכיז טליפעג טרַאד ךיז ןבָאה ,ןפַאלטנַא ןיהַא ןענייז

 ןבעל סאד קיטיונ ןייז טעוו'ס וליפַא ביוא ,ןצישַאב ייז ןלעוו רעטעברַא יד זַא

 .ייברעד ןלעטשוצנייא

 -ַאנירעטַאקעי ןיא ןדיי יד ןוא ,ןטייצ ערעדנַא רֶאג ןיוש ןעוועג ןענייז סָאד

 .םעד ןיא טסיירט ַא ןעניפעג טנעקעג ,קילגמוא ןסיורג רעייז ןיא ,ןבָאה וואלס

 ראפ ןייא ךיז ןלעטש סָאוו ,עכלעזַא ךס א ןיוש ךיז ןעניפעג ןטסירק ןשיווצ סָאוו

 ךַארב רעד לייוו ,ןייז טנעקעג טינ ךיוא סָאד טָאה טסיירט עצנַאג ןייק רעבָא .ייז

 עשידיי עלַא ןיא ;עטיוט טנייוואב ןעמ טִָאה םוטעמוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא

 רעסערג רענייא ןעוועג ןענייז סָאוו ,ןקילגמוא ןגעוו טדערעג ןעמ טאה רעזייה

 ,טליטשעגנייא ןעוועג ןיוש זיא םִארגַאפ רעד יוו םעדכָאנ וליפַא ןוא .ןרעדנַא םנופ

 טרעהרעד רֶאנ טָאה'מ יוו ןוא ,ןבעל ןטימ רעכיז טליפעג טינ ץלָא ךיז ןעמ טָאה

 .סרעטסיולק יד ןיא רעקעלג יד ןופ ןעגנילק סָאד רעדַא ,סָאג ןיא יירשעג א סעפע

 -רַאפ ןוא ענעקַארשעצ ןוא ןלַאפעגפיורַא ארומ ַא טָאטש ןיא ןדיי עלַא ףיוא זיא

 זעוועטַאר וצ ןיירָא טלעוו רעד ןיא ןפיול וצ טיירג ןעוועג ןעמ זיא עטלפייווצ

 טעטש ערעדנַא ןיא ןפָאלטנַא עקַאט טלֶאמעד ןענייז ןדיי ךס א .ןבעל סאד

 לייוו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןפַאלטנַא ןענייז סָאוו ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז'ס ןוא

 ,ןטייצ ןעמוק ךאנ לֶאמִא ןלעוו דנָאלסור ןיא זַא ,טביולגעג טינ רעמ ןבָאה ייז

 טינ ךיז טָאה רענייק .ןעמַארגָאפ ראפ ןבָאה ארומ ןפרַאד טינ רעמ ןלעוו ןדיי ןעוו

 ,גנוריגער עשירַאצ יד ןלַאפ טעוו רעטעפש רֶאי ףלעווצ טימ זַא ,ןלעטשרַאפ טנעקעג

 -עג טָאה'מ סָאוו ,ןעמַארגַאּפ עלַא יד ןיא עקידלוש-טפיוה יד ןעוועג זיא עכלעוו

 .דנַאל ןצנַאג ןרעביא רָאנ ,וואלסַאנירעטַאקעי ןיא רַאנ טינ ,טכַאמ

 -ער רעשיסור רעד ןיא עלַאר עסיורג א טליפשעג טָאה ווַָאלסָאנירעטַאקעי

 -עט רעייז ןעוועג טרָאד ןענייז סָאוו ,יד ןשיווצ ןוא ,גנוגעוואב רערענָאיִצולָאוו

 רָאזָאל ןעוועג ךיוא זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןטייצ יד ןיא קיט,

 .טטיווַאנָאגַאק

 -ַאק ַא ןעוועג טלַאמעד זיא שטיווָאנָאגַאק .1916 ראי םניא ןעוועג זיא סָאד

 ןיא טעברַאעג ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טַאה רע ןוא ךַאפ םייב רעפעטש"ןשַאמ

 ןיִכָאמָאטס רֶאנ ,שטיווָאנָאגָאק טינ ןַאד ךיז רע טָאה ןפורעג רעבָא ,קירבָאפ-ךיש ַא
 טריפעגנָא ןוא ךַאפ ןבלעז םייב טעברַאעג רעירפ טָאה רע ואוו ,וועיק ןיא לייוו

 רעד ןיא ךיוא .טכוזעג םיא ייצילָאּפ יד טָאה ,המחלמ רעד ןגעק עיצַאטיגַא ןַא

 -סיורַא ןוא עיצֶאטיגַא ןַא טריפעגנָא רע טַאה קירבַָאפ-ךיש רָעווַאלסָאנירעטַאקעי
 -עפָארּפ ןלַאגעלמוא םעד ןופ רעטערטרַאפ א ןעוועג זיא רע ;קיירטס א ןפורעג

 -סיורַא קירבָאפ רעד ןופ םיא טָאה'מ ןעוו ןוא סרעטסוש יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיס
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 זבעגעגכַָאנ טָאה'מ זיב טייצ ןכָאוו סקעז טקיירטסעג רעטעברַא יד ןבָאה ,ןפרַאוועג

 -ֶאּפ יד ןעוו ,רעטעפש רעבָא ,ןעמענניירַא קירוצ םיא לֶאז'מ זַא ,גנורעדַאפ רעייז

 -עג רע טָאה ,זיא רע רעוו טסואוורעד ךיז ןוא רופש ַא ףיוא ןלַאפעג זיא ייציל

 -ילעמ ןיא ךַאּפ ןייז ייב טעברַא ןגָארקעג טָאה רע ;קירבַאפ רעד ןופ קעווא טזומ

 זיא'ס ןעוו ןוא ,גרעבדלָאג ןעמַאנ ןרעטנוא טניואוועג רע טָאה ןטרַאד ןוא לֶאּפָאט

 קעווַא רע זיא ,ןביילב וצ ךעלרעפעג זרָאוועג ךיוא לֶאפָאטילעמ ןיא םיא ראפ

 ןעמַאנ ןרעטנוא ךאפ ןייז ייב טעברַאעג רעטייוו רע טָאה ןטרַאד ןוא ַאקווַאזוי ןייק

 טריפעגנָא רעטעברַא יד ןשיווצ רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,שטיווָארעשַאק

 .עדנַָאגַאּפָארפ ערענָאיצולָאווער א

 טלַא טלֶאמעד שטיווָאנָאגַאק רָאזַאל זיא רֶאי קיצנַאווצ ןוא יירד יוו רעמ טינ

 זַא ,טלעטשעגרַאפ טינ םולח ןיא וליפָא יאדווַא םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,ןעוועג

 עטסערג יד ןופ רענייא ןרעוו טעוו רע ןוא ראי רַָאּפ ַא יוו רעמ טינ קַעווַא ןלעוו'ס

 ןצנאגניא זיא ןראצ יד ןופ טפַאשרעה יד ואוו ,דנַָאלסור רעיינ ַא ןיא רעריפ

 ןוא טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טמירָאב ןייז טעוו ןעמַאנ ןייז זא ןוא ,טפאשעגפַא

 ,דנָאל ַא ןיא עטסקיטכעמ יד ןופ ןעמענ יד טימ םענייאניא ןרעוו טנָאמרעד טעוו

 ..דרע רעד ןופ לטסקעז א טמענרַאפ סַאוו

 עכלעזַא וצ ןשטנעמ א לֶָאמָא ןריפרעד סָאוו ,ןגעוו ענייז ךיז טָאה לֶאזקיש רעד

 יוזַא יוו ןלעטשרַאפ טנעקעג טינ לֶאמנייק רַאג רעירפ ךיז טָאה רע זַא ,ןטייקכיוה

 ...ןיהַא ןכיירגרעד טנעקעג טלָאוו רע

%% 

 ןדנוברַאפ ךיוא זיא וואלסָאנירעטַאקעי ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד טימ

 -עג רעד ןיא ץאלפ םענעעזעגנָא ןֶא רעייז טמענרַאפ סָאוו ,םענייא ןופ ןעמָאנ א

 טסירוי רעשיסור רעטמירַאב רעד זיא סָאד ןוא .ללכב דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ עטכיש

 .יקסנַאשערַָא שטיוועירַאגירג ַאיליִא רעלעטשטפירש זןוא

 ןעוועג זיא יוזַא .ןפורעג ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא םיא ןעמ טָאה והילא םהרבא

 טָאה ,רחוס רעסיורג א ןוא דיי רעמורפ א ,רעטָאפ ןייז ןוא ,ןעמַאנ רעשידיי ןייז

 ןוא ,געוו רעדנַא ןא ףיוא קעווא זיא רע רעבָא .בר א רַָאפ ןכַאמ טלֶאוועג םיא

 ,טייקשידיי וצ ןוא ןדיי וצ טנעָאנ רעייז ןענַאטשעג ןרָאי ענייז עלַא זיא רע שטָאכ

 עטסערג יד ןופ רענייא יוו ןעמַאנ ַא טכַאמעג דנַאלסור ץנָאג רעביא ךיז רע טָאה

 רָאסעפַארפ יוו רערעדנַא ןייק טינ ןוא ,דנַאל ןופ ןטסירוי עטסטעדליבעג ןוא

 סָאוו ,רעטנרעלעג ןוא לארעביל רעשיסור רעטמירַאב רעד ,וועצמַָארומ יעגרעס

 .ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה ,אמוד עטשרע רעד ןופ טנעדיזערפ רעד ןעוועג זיא

 רעטשרע רעד ןיא ןרעוו טלעטשעגקעווַא ןפרַאד גנובעגצעזעג ןגעוו קרעוו ענייז זַא

 .רוטארעטיל רעשידירוי רעשיסור רעד ןיא קרעוו עטסעב יד ןופ עייר
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 ווַאלסַאנירעטַאקעי

 קרעוו סיקסנַאשרַָא ןבָאה דנַאלסור ןיא ןטסירוי עטנרעלעג ערעדנַא ךיוא

 ןלעניגירָא ןַא רַאפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה ייז .טביולעג קרַאטש ץנעדורפסירוי ןגעוו

 -סערג יד .ךיוא רעלעטשטפירש רעלופטנַאלַאט ַא ךַאנ וצרעד זיא סָאוו ,רעקנעד

 ןופ ,לֶאווק א ףיוא יוו ןזיוועגנָא ןטפירש ענייז ףיוא ןבָאה ןטעטירָאטיוא עט

 לפיוו טסייוו רעוו ןוא .ןענרעל ךס א ןעק'מ ואוו ןוא ןפעש ךס א ןעק'מ ןענַאוו

 יוזַא ןברָאטשעג טינ טלָאוו רע ןעוו ,ןבירשעגנָא טלָאוו רע קרעוו עקיטכיוו ךאנ

 .גנוי

 -טנַאלַאט ךעלנייוועגרעסיוא ענעי ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסנַאשרַא ַאיליא

 ןיא ליפ יוזַא ןאטפיוא ןבעל ץרוק ַא ןיא ןענעק סָאוו ,ןשטנעמ עקיאעפ ןוא עלופ

 .טיבעג ןבלעז םעד ףיוא טעברַא סָאוו ,רערעדנַא ןייק זַא ,ןפַאש ייז סָאוו םעד

 .טבעלעג ראי טרעדנוה וליפַא טלָאוו רע ןעוו ןֶאטפיוא טנעקעג טינ סָאד טלָאוו

 רע ןוא 1846 רָאי םניא ,וואלסָאנירעטַאקעי ןיא ןרָאוועג ןרָאבעג זיא רע

 רעבַא .עיזַאנמיג רעשיטַָאטש רעד ןיא רעליש רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 עטסעב יד ייב טנרעלעג קיסיילפ רע טָאה ,ןיירַא עיזַאנמיג ןיא זיא רע רעדייא

 םיא ןגעוו ןעמ טָאה ראי ןעצ ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ןוא ,טָאטש ןופ םידמלמ

 ראפ זיא'ס ןוא קינייוונסיוא ףיוא טעמכ ך*נת ץנָאג ןעק רע זַא ,טגָאזעג ןיוש

 ןצפופ ןרָאוועג טלֶא זיא רע ןעוו ןוא .שוריפ רערעווש ַא יוו ךֶאז ַאזַא ָאטינ םיא

 ןוא ס"ש ןיא יקב א ראפ ןטלַאהעג ןיוש םיא ןעמ טָאה ,עטנצכעז סָאד ,רֶאי

 ילפעק טוג, א רַאפ סָאוו םעד ןגעוו רעדנואוו טלייצרעד טָאה'מ ןוא םיקסופ

 .טָאה רע

 רע טָאה ,עיזאנמיג ןיא טנרעלעג טַאה רע סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא

 טזָאלעגכרוד טינ ןוא רוטארעטיל עשיאערבעה עטלַא יד טרידוטשעג קיסיילפ

 וצ ןוא .רעקנעד ןוא ןפָאזַאליפ עשידיי עטלַא יד ןופ קרעוו קיטכיוו ןייא ןייק

 זעוו ןוא ,קיסיילפ רעייז ןכארפש עשידנעלסיוא טרידוטשעג ךיוא רע טַאה םעד

 רעווַאקרַאכ םניא טנעדוטס א ןעוועג ןיוש רע זיא ,רָאי ןצכַא ןרָאוועג טלַא זיא רע

 ןרעדנואוופָא טנעקעג טינ ךיז ןרַאסעפַארפ עלַא ןבָאה טרַאד ןוא ,טעטיזרעווינוא

 .ןסיוו ןטיירב ןייז ןופ ןוא ןטייקיאעפ עכעלנייוועגרעסיוא ענייז ןופ

 -נָא שיסור ףיוא רע טָאה ,טעטיזרעווינוא ןיא ןיירָא זיא רע רעדייא ךאנ

 ןדקומ רעדנַאסקעלַא ןגעוו סעדנעגעל יד, ןסייהעג טָאה סָאוו ,קרעוו א ןבירשעג

 ןוא ,רֶאי ןצעביז יוו רעמ טינ ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא רע ."ארמג רעד ןיא

 ןיא ןוא ןעקנעד ןייז ןיא זיא רע קיטרַאנגייא יוו ןעז טנעקעג ןעמ טַָאה ןאד ןיוש

 ףיזא קרעוו ךַאנ ןבירשעג רע טָאה םעדכָאנ .עטכישעג ןשרַָאפ וצ גנַאגוצ ןייז

 טימ טעטיזרעווינוא םעד טקידנעעג טַאה רע ןעוו ןוא ,סעמעט עשירַאטסיה-שידיי

 יד ןעמַעננָא טרָאד לֶאז רע ,ןטַאבעגנָא םיא ןעמ טָאה ,ןעגנונעכייצסיוא עטסעב יד

 ,ןדמש רעירפ ךיז לֶאז רע זַא ,יאנת ןטימ רעבָא ,רָאסְעפָארּפ א ןופ עלעטש
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןייז טינ םיא לֶאז'ס םענעגנָא יוו זַא ,טרעפטנעעג יקסנַאשרַא טָאה ףיורעד ןוא

 .ןגָאזפָא טינ לָאמנייק ךַאד טייקשידיי ןופ ךיז רע טעוו ,רָאסעפָארּפ ַא ןייז וצ

 !רָאי קיצנַאווצ ןוא ייווצ ןצנַאגניא ןַאד רע זיא ןעוועג טלַא ןוא

 -שיסור עכעלגעט א ןייגסיורַא ןביוהעגנָא סעדָא ןיא טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןיהַא ןרָאפעגקעווַא יקסנַאשרָא ַאיליא זיא ,*"ןעיד, ןעמַאנ ןטימ גנוטייצ עשידיי
 יד ןיא ןוא ,גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןרָאוועג זיא ןוא

 עסיורג ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ,טעברַאעג טרָאד טָאה רע סָאוו ,רָאי ייווצ ץעּפַאנק

 עשידיי עקיטכיוו רעייז טלדנַאהַאב ךעלטנירג טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא לֶאצ

 ןענייז סָאוו ,רעכיב ייווצ ןיא ןבעגעגסיורָא סָאד ןעמ טָאה רעטעפש ןוא ,ןגַארפ

 ןיא ןדיי ןופ עטכישעג יד ןשרַאפ סָאוו יד רַאּפ לָאווק ַא גָאט ןקיטנייה זיב ךַאנ

 ."דנַאלסור ןיא ןדיי יד, :טסייה ךוב ןייא .דנַאלסור
 -נסיוו רענעקורט א יוו רֶאנ טינ ןביירש טנעקעג טָאה יקסנָאשרָא ָאיליא

 -עג ןוא טלַאק ןטקַאפ יד טכָארטַאב סָאוו ,טסירוי רעטנרעלעג ַא ,ןאמסטפַאש

 ,רעלטסניק ַא יוו ןביירש טנעקעג ךיוא טָאה רע .ןסולש עסיוועג וצ טמוק ןוא ןסַאל

 ןגַארּפ עשידיי ןבָאה םיא .טנעמַארעפמעט ךס א טימ ןוא המשנ טימ ,ץרַאה טימ

 ןיא טָאה'ס ןעוו ןוא ,ןָאטעג ייוו ךיוא םיא ןבָאה ייז רָאנ ,םריסערעטניא זיולב טינ

 ןיא רע זיא ,ןדיי ףיוא םִָארגָאּפ ַא ןכָארבעגסיוא -- 1871 רַאי ןיא -- סעַדַא

 ןרָאצ טקירדעגסיוא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,לקיטרַא ןפרַאש ַא טימ סיורַא *ןעיד,

 רעסעדַא יד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאש רע טָאה ייברעד ןוא ,טסעטַארפ ןוא

 קידלוש ןענייז סָאוו ,יד טכירעג ןיא ןגַָאלקוצנָא טכער עכעלצעזעג ַא ןבָאה ןדיי

 ..ןֶאט סָאד ןזומ ייז רַאנ ,ןאט סָאד ייז ןפראד רַאנ טינ זַא ןוא ,םָארגָאּפ םניא

 -וצ ןצנַאגניא "ןעיד, גנוטייצ יד טלֶאמעד ןעמ טאה לקיטרַא םעד רַאפ

 עשיסור עדילַאס רעייז ןיא ןביירש ןביוהעגנַא יקסנַאשרַא טָאה ןַאד ןוא ,טכָאמעג

 -מַאזקרעמפיוא סיורג ןגיוצעג ןבָאה ןעלקיטרַא ענייז ןוא ןלַאנרושז עשידירוי

 רעקידנעטש א ןרָאוועג זיא ןוא גרוברעטעפ ןייק קַעווַא רע זיא רעטעפש .טייק

 -עביל א ןעוועג ןַאד ךַאנ זיא סָאוו ,יָאימערוו עיִאווַאנ, רעד ןיא רעטעברַאטימ

 ןייא ןוא ,ןעלקיטרַא-טייל עטסקיטכיוו יד ןבירשעג טרָאד טָאה רע .גנוטייצ עלַאר

 ןגעק ןטַארטעגסיורַא טקנופדנַאטש ןשידירוי א ןופ זיא רע ואוו ,רענייז לקיטרַא

 עַלַא יד פא טינ ןטיה סָאוו ,סעטקעס עזעיגילער יד ףיוא ןעגנוגלַָאפרַאפ יד

 זָא ,קרַאטש יוזַא ןעמונעגסיוא טָאה ,עכריק רענווַאלסָאווארפ רעד ןופ ןטַאבעג

 לָאז'מ ןטעב עיצקַאדער רעד ןיא ןעמוקעג זיא סעטקעס יד ןופ עיצַאגעלעד א

 ייז ןגעוו טייקמָערָאוו אזא טימ ןוא ןייש יוזַא טָאה סָאוו ,ןשטנעמ םעד ןזייוו ייז

 םיא ןליוו ייז ןוא .ןעז םיא ןליוו ייז .ייז רַאפ טלעטשעגנייא יוזַא ךיז ןוא ןבירשעג

 .ןצרַאה ןפיט ןופ ןעקנַאד םיא ןוא רַאפרעד טנַאה יד ןקירד

 טינ ךאד יקסנַאשרַא טָאה ,ןגַארפ-גָאט ןגעוו ןעגנוטייצ רַאפ קידנביירש
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 ווַאלסַאנירעטַאקע '

 -עג רעשיסור ןגעוו קרעוו עקיטכיוו ןביירש וצ טעברַא ןייז טקיסעלכַאנרַאּפ

 ןגיוצעג טָאה ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאוו ,קרעוו יינ רעדעי ןוא ,ללכב גנובעגצעז

 טיג ןוא .ןטסירוי עשיסור עטנרעלעג עטסערג יד ָיופ טייקמַאזקרעמפיוא יד

 רעד זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע ןעוו טשַאררעביא ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא

 ..טלַא ראי קיצנַאווצ ןוא עכעלטע ןצנַאגניא זיא קרעוו יד ןופ רעביירש

 ןסיוו ןטיירב ןייז רֶאנ טינ ןרעדנואוואב וצ ןעוועג ןיקסנַאשרַא ןיא זיא'ס

 רעד ןיא ליפ יוזַא ןטעברַא ןעק רע סָאוו ,סָאד ךיוא רָאנ ,ּפֶָאק ןרָאלק ןייז ןוא

 ןעמ טָאה סָאד .שטנעמ רעקנַארק א ןוא רעכַאווש א רעייז רָאג זיא רע ןעוו טייצ

 .םינפ ןטרעיורטרַאפ קידנעטש ןוא ןטכיילבעגסיוא ןייז ףיוא ןענעקרעד טנעקעג

 ןייז בילוצ זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה סָאוו ,עכלַעזַא ןענופעג עקַאט ךיז ןבָאה'ס ןוא

 םעד וצ ךיז טָאה רע רעבָא .ליפ יוזַא ןטעברַא טינ רע ראט טנוזעג ןכַאווש

 -עג ,טרידוטשעג לֶאמ עלַא ,טעברַאעג לֶאמ עלַא טָאה רע ןוא טרעהעגוצ טינ

 .ןבירשעג ןוא טנרעלעג ,טשרָאפ

 טדַאש טָאמילק רעגרוברעטעפ רעד זַא ,טליפרעד טַאה רע ןעוו טשרע

 זומ רע זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה םיריוטקַָאד ןוא טנוזעג םוצ ליפוצ ןיוש םיא

 דנָאלסיוא ןייק זיא ןוא טגלַאפעג ייז רע טָאה ,ןרירוק ךיז דנַאלסיוא ןייק ןרָאפ

 ןוא .ןבירשעג ןוא טרידוטשעג ךס א ךיוא רע טַאה טרַאד ןוא ,ןרָאפעגקעווַא

 -סור ןייק קירוצ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,רֶאי בלַאה ַא ןוא יירד קעווַא ןענייז יוזַא

 -ירעטַאקעי טָאטשסטרובעג ןייז ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה ,טרעקעגמוא דנָאל

 טייצ רעצרוק ַא טימ ןוא ,ביל רעייז ןעוועג קידנעטש םיא זיא סָאוו ,וואלסַָאנ

 .ןברָאטשעג טרַאד רע זיא ,1875 רֶאי םניא ,רעטעפש

 !רָאי קיצנַאווצ ןוא ןיינ יוו רעמ טינ ןעוועג טלַא ןַאד זיא רע

 .ןענַאטשעג הבצמ עניילק א זיא רבק ןייז ףיוא ןוא קעווַא ןענייז ןרַאי ןוא

 -עגקעווא הבצמ רעניילק רעד ןופ טרַא ןפיוא טרַאד ןעמ טַאה 1890 ןיא טשרע

 ,לעדַָאמ ַא טיול ןייטש ןופ ןרַאוועג טכַאמעג זיא סָאוו .טנעמונַָאמ ןסיורג א טלעטש

 טפעלקעגסיוא טָאה יקסלָאקַאטנַא .מ רָאטפלוקס רעשידיי רעטמירַאב רעד סָאוו

 םעד ןופ ןעמַאנ רעד זיולב טצירקעגסיוא זיא טנעמונַאמ ןפיוא ןוא .םייל ןופ

 .יקסנַאשרַא שטיוועירַאגירג ָאיליא -- םענעברַאטשרַאפ

 ןיא םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא ,טנעמונַאמ רעד ,ןָא קרַאטש טרַאד ךיז טעז רע

 םורא ןעייטש סָאוו ,תובצמ ערעדנַא עלַא יד ןופ רעכעה זיא רע .וואלסַאנירעטַאקעי
 טגיל טרָאד לייוו ,רעכעה ןייז ףרַאד רע ,רעכעה ןיי" געמ רע ןוא .םורָא ןוא

 עטסשיטַאּפמיס ןוא עטסקיטכיל יד ןופ םענייא ןופ ןייבעג סָאד ור רעקיבייא ןיא

 ,דיי ַא -- ןבעגעגסיורַא טָאה וואלסָאנירעטַאקעי טָאטש יד סָאוו ןטייקכעלנעזרעּפ

 -עג ַּא ךיוא ןוא קלָאּפ ןייז רַאּפ דובכ ַא ןעוועג ןפַאש ןוא ןבעל ןייז טימ זיא סָאוו
 רעניַארקוא רעסיורג ַא .ןרָאוועג ןרַאבעג זיא רע ואוו ,דנָאל םעד ראפ סניוו

 ,דיי
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 ץעניטסַארט

 (לטעטש-סטרובעג ןיימ)

 ןוא .זיא ץעניטסָארט לטעטש סָאד טלַא יוו טינ טסייוו רעניי[כ |
 -סיוא זיא לטעטש סָאד ןעוו ןביירשרַאפ וצ ץעגרע ןלַאפעגנייא טינ םענייק זיא'ס

 .ןרָאוועג טיובעג
 ,ןלַאפנייא טנעקעג לֶאמָא סָאד טָאה םענעגייא ןייק טינ ןוא ןדמערפ ןייק טינ

 זטפעשעג ערעייז בילוצ טלעטשעגפֶא לֶאמָא טרָאד ךיז ןבָאה סָאוו ,עדמערפ יד לייוו

 סָאד טָאה רעצימיא רֶאנ ,שרעדנַא טינ זיא'ס זַא ,טגָאזעג ןבָאה ,דָאווַאז ןטימ

 ןוא ,םעד ןֶא ןסעגרַאפ ןצנַאגניא םעדכַאנ ןוא ןרָאלרַאפ געוו ןטימ ןיא לטעטש

 ,שרעדנַא ץעגרע טרַאד ןופ ןרָאפוצקעווא ןסירעג קידנעטש ךיז ןבָאה ענעגייא יד
 סָאוו "שרעדנַא ץעגרע, םעד ןיא ןרָאפעגקעווַא זיא ןעמ ןעוו ,לֶאמ עלַא שטִאכ

 ןעמוקעג זיא'מ ןעוו רעבָא .קירוצ טקנעבעג קרַאטש ןעמ טָאה ,טציירעג יוזַא טָאה

 ...טרָאד ןופ ןרַאפוצקעווַא ןסירעג רעדיוו ךיז ןעמ טָאח ,קירוצ

 ןיא ליצ א סעפע וצ ןגָאלשוצ טלֶאוועג רֶאנ ךיז טָאה סַאוו ,רענייא רעדעי
 זיא'ס יוו יוזַא טקנופ ןוא .ץעגרע ןרָאפוצקעווַא ןסירעג טרָאד ןופ ךיז טָאה ,ןבעל

 -ערטש ןוא סעיציבמַא ןבָאה סָאוו ,ןשטנעמ עכלעזַא זא רעדנואוו ןייק ןעוועג טינ

 ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא יוזָא ,ןרָאפוצקעווַא טרָאד ןופ ןסייר ךיז ןלֶאז ,ןעגנוב

 .ןיהַא קירוצ ןעקנעב ןלָאז ייז זַא רעדנואוו

 טקנעב ךעלנייוועג סָאוו ,רַאפרעד רֶאנ טינ ,קירוצ ןעקנעב טזומעג טָאה'מ

 זיא'ס .לטעטש ביל א רעייז זיא ץעניטסַארט סָאוו רַאפרעד ךיוא רֶאנ ,םייהַא ןעמ

 ןבעל ןעק ,הסנרפ ןגעוו תוגאד ןייק טינ רֶאנ טָאה סָאוו ,שטנעמ ַא ואוו ,עשטַאד א

 ....םיורט א ןבעל אזַא זיא טָאטש רעסיורג ַא ןיא זַא ,יוזָא

 יד ןיא טילבעצ זעב רעד ךיז טַָאה ,ןעמוקעגנָא זיא גנילירפ רעד רָאנ יוו

 -אמשעג רעד ןוא ,לטעטש םורָא ןוא לטעטש ןיא ךיז ןעניפעג סָאוו רענטרעג עלא

 יד ןופ ךיוא .טפַאכרַאפ םעטַא םעד שממ טייקשירפ ןייז טימ טָאה חיר רעק

 -ַאעצ שירפ ןופ חיר רעטנוזעג ןוא רעקַאמשעג רעד ןגַארטעג ךיז טָאה רעדלעפ

 דיז ןעיצ סַאוו ,ןגעוו יד טימ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה ןעמ ןעוו ןוא .דרע רעטרעק

 ןבָאה סָאוו רעדלעוו יד ןיא ןעגנַאגרַאפ ןעמ זיא ,רענטרעג ןוא רעדלעפ ןשיווצ
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 ץעניטסָארט

 טמעטַאעג טָאה'ס ואוו ןוא רעטניוו םנופ אשמ ערעווש יד ןפרָאוועגּפָארַא ךיז ןופ

 .רעטעלב ענירג ןוא דרע רעטכייפ ןופ טייקליק טימ

 ץעגרע טזָאלעג ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןעגנַאגרַאפ רֶאנ זיא'מ ןיהואוו ,םוטעמוא

 עסייה ראג יד ןיא וליפַא .טילב ןוא טסקַאוו'ס יוו ןעזעג ןעמ טָאה ,ןריצַאפש

 ואוו ,ךעלעקניוו ענייש ןוא עליק ןעניפעג טנעקעג ןעמ טַאה געט עקידרעמוז

 ענייש יד ןיא ןוא ,ןוז רעד ןופ ןצישַאב רעמיוב ענירג ןופ ןגייווצ עטכידעג

 ,ךַאילש ןטיירב םעד רעביא טריצַאפשעג טָאה'מ ןעוו ,טכענ-הנבל עקידרעמוז

 ייווצ יד טימ דָאוואז ןזיב ךיוא ןוא לֶאזקַאיו ןזיב עלעקשטיר םנופ ךיז טיצ סָאוו

 ןוא ,גנָאזעג א טרעהעג רענטרעג יד ןופ ןעמ טָאה ,סנעמיוק עטרעיומעג עכיוה

 ענעסקַאוורעד יד ואוו ,רעזייה ענעי ןיא ןעמ טגניז סָאד זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה'מ

 םייהַא ןעמוקעג ןענייז ,טעטש עסיורג יד ןיא ךיז ןענרעל סָאוו ,רעטכעט ןוא ןיז

 .רעמוז ןפיוא

 ןטיירב םעד ןופ טייוו טינ ןענַאטשעג ןענייז סָאוו ,רעזייה עשידיי ענעי ןיא

 ןֶא קעווַא ןטלעז רעמוז זיא ,עלעקשטיר םייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאוו ,ךַאילש

 -נייִרָא טפָא ןענייז סָאוו טסעג יד ןשיווצ ןוא ;ןעגניז טינ טרָאד לֶאז'מ זַא ,טנווָא

 טוג ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה עלַא ןוא ,ךיוא ןטסירק ןעוועג ןענייז ,ןיהַא ןעמוקעג

 -וא ןופ רעדיל יד ןעגנוזעג םענייאניא ןבָאה עלַא ןוא ,ערעדנַא יד וצ ענייא

 ...עניארק

 ,רעזייה עשידיי ענעי ןיא ,טרַאד ןעמ טאה רעדיל עשיניארקוא עכלעוו

 !?ןעגנוזעג טינ ןעד

 ,טמערוטשעצ יוזַא טניוו ןזייב א ןופ ךיז טָאה סַאוו ,רפעינד ןגעוו רעדיל

 סעפעטס ןגעוו רעדיל .ןביוהעג ךיוה רעד ןיא גרעב יוו ךיז ןבָאה סעילַאווכ יד זַא

 קידנטייר ןיירַא געוו ןיא ךיז ןזָאל סָאוו ,ןקַאזָאק עשיניִארקוא ןגעוו רעדיל ןוא

 .דרעפ יד ףיוא

 ןיא קידנציז .דיל א ןעגניז לֶאז רע זַא ןטעב טפרַאדעג טינ םענייק טָאה'מ

 עגנוי ייב רעטכעלעג ןפורסיורַא רֶאנ ןעק סָאוו ץלֶא ןופ קידנכַאל ןוא ןטרַאג

 יוזא טָאלג ןוא גנולצולפ רָאג ,רענייא טָאה ,ןבעל טימ לופ ןענייז סָאוו ,ןשטנעמ

 :ןעיצרַאפ טנעקעג ךיז

 עירָאה ַאנ ,יעה,

 *טונשז יצנישז םָאט

 ןדיינש גרַאב ןפיוא טרַאד, סָאוו םעד טימ ןא ךיז טביוה סָאוו לדיל א

 ."רעדלעפ יד ןופ האובת יד סרעטינש יד

 :טפַאכעגרעטנוא עלַא ןיוש ןבָאה דלַאב ןוא

 ויִארַאה דיִפָאּפ א.

 ,ויָאנעלעז דיפָאּפ

 ."טודיא יקַאזָאק
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -עלייא ןיא טָאלג טלָאוו'מ יוו סעפע .ןעגנַאגעג םעטָא ןייא ןיא יוו זיא סאד

 ."ןקַאזָאק ןעייג ,םענירג םעד גרַאב םעד ,גרַאב ןרעטניה, זַא ,ןסיוו טזָאלעג שינ

 ןוא ,תולוק ערעדנַא ןזופ רעכעה ןביוהעגפיוא לוק ןייא ךיז טָאה םעדכַאנ רעבָא

 םעד טימ ,רעטרעוו עבלעז יד טכַארבעגסיורַא רענשזאוו ןוא רעטיירב ןיוש

 :ןוגינ ןבלעז

 אב יעה,

 יקַאזָאק

 ...."טודיא

 יד ןעייטש'ס ואוו ךאילש םעד רעביא ןעגנַאגעג זיא'מ רעטייוו סָאוו ןוא

 -נייִרֶא ןעמ זיא רעמ ץלֶא ,טלגנירעגמורַא רענטרעג טימ ןענייז עכלעוו ,רעזייה

 ןיא ןטכַאנרעדפיוא עקידרעמוז ענייש יד ןופ טימעג םעד ןיא ןרַאוועג ןגיוצעג

 טליפשעג ןעמ טָאה טרָאד ןוא ,ערַאטיג א ףיוא טליפשעג ןעמ טָאה אד ;עניִארקוא

 ןבָאה .ךעלביטש עשייוג עניילק יד ןופ ,ןטייוו רעד ןופ ןוא ,עקיִאלַאלַאב א ףיוא

 עטנַאקַאב סָאד טרעהעג טָאה'מ ןוא עקינָאמרַאה א ןופ רענעט יד ןגָארטעג ךיז

 :לדיל עשיניִארקוא

 ,ָאליב ָאטַאכ ָאדיסָאס וא,
 .אלימ ַאקנישז ַאדיסָאס וא
 .יקניטַאכ ינ ענעמ וא ַא
 *.יקנישז ַאמינ ,ָאיטסָאשטש ַאמינ

 ןכש רעד, סָאוו םעד ןגעוו לדיל סָאד ןעגנוזעג ןבָאה סָאוו ,ןשטנעמ יד

 .י'ענייש א בייוו ַא ךיוא ךֶאנ וצרעד ןוא טרימשעג-סייוו זיא סָאוו ,בוטש א טָאה

 ןעמ טָאה ,ןעגנוזעג ןבָאה ייז יוו ןפוא םעד ןופ רעבָא .ןעז טנעקעג טינ ןעמ טָאה

 קידנעגניז זַא ןוא קידעבעל ןוא ךעליירפ ןענייז ייז זַא ,ןלעטשרַאפ טנעקעג ךיז

 סיורג ןופ רעטנוא ןצנַאט ןוא טייז א ןיא פעק יד ןעיירד ,ףיורַא ןעלסקַא יד ייז ןעיצ

 ...החמש

 יד טימ לטעטש עצנַאג סאד ןוא .עשטַאד א ףיוא יוו ןבעל א ןעוועג זיא'ס

 טָאה ,טייז רעד ייב ָאקווַאליַאגַאיטיוו ןוא אקווירעשטַאק ךעלפרעד עניילק ייווצ

 ץלָא ואוו ןוא סנירג ןיא ךיז טדַאב ץלֶא ואוו עשטַאד א יוו ןעזעגסיוא עקַאט

 ...טרָאד ןבעל סָאוו ,ןשטנעמ יד ןופ ןגינעגרַאפ ןרַאפ טילב ןוא טסקַאוו

 .ןטכוד טנעקעג ךיז טָאה יוזַא

 ןוא רעמוז ,רָאי ץנָאג א טניואוועג טרָאד ןבָאה סָאוו ןדיי יד ראפ רַעבָא

 ןייק ןעוועג טינ ץעניטסַארט לטעטש םעניילק םעד ןיא ןבעל סָאד זיא ,רעטניוו
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 ץעניטסַארט

 ןוא רעמערק יד ןופ רעמינפ יד ףיוא ןעז טנעקעג ןעמ סאה סָאד ןוא ,עשטאד

 ,ןטיילק ערעייז ןופ ןריט יד ייב ןענַאטשעג געט עצנַאג ןענייז סָאוו ,סעקרעמערק

 -עג זיא סָאוו ,"זיוהטָאר, ןסיורג םעד ןופ ןטייז עדייב ןיא ןעוועג ןענייז סָאוו

 .קרַאמ ןטימ ןיא ןענַאטש

 -עג טָאה סָאוו ,ןבעל ןטעשטומעג ןוא ןרעווש םעד ןופ רעיורט ןצנַאג םעד

 ןוא רעמערק ענעי ןופ רעמינפ יד ןיא ןעמ טָאה ,טייצ רעד ראפ טלַא טכַאמ

 -טיילק ןוא ןטיילק ערעייז ןיא ןעד ייז ןבָאה סָאוו ןזא .ןעז טנעקעג סעקרעמערק

 ,רעדער יד ןרימש וצ עלָאמס ןוא ,םינימה-לכ ןופ גרַאוונזייא !טפיוקרַאפ טינ ךעל

 רעקוצ-לדנַאק ןוא ,.לוויטש יד ןצופ וצ סקַאוואוש ןוא ,ןפמָאל ראפ ןיסָארעק ןוא

 ןוא .ךעלעקעה ןוא ךעלזיפש ,ןעלדָאנ ןוא ,ןביירש םוצ ריפָאּפ ןוא ,טסוה םוצ

 ,ןברַאפ ןוא ןרילֶאק יילרענעדיישרַאפ ןופ עקשטילוו ןוא ,ָארעקַאמ ךעלעצעלק

 טכיל ןוא ,ןטרַאסה-לכ ןופ רוטקַאפונַאמ ןוא ,םינימה-לכ ןופ גרַאוורעדעל ןוא

 ,סרענלָאק עטסערפעג טימ סעקשינַאמ ןוא ןזיוה יד וצ סעקיילש ןוא ,תבש ףיוא

 ךעלערעש ןוא ,ךעלקעפינק ןוא ךעלקיניַאשט ןוא ,.ךעלעקעב ןוא ,ךעלרעכַאק ןוא
 יד ןעוועדַאה וצ עסָארפ ןוא ,הלח ןוא טיורב ןקַאב וצ לעמ ןוא .ךעלרעסעמ ןוא

 רַאנ ןעק ליומ ַא סָאוו ,ןכַאז יוזַא טַאלג ןוא ,ןגיצ יד ראפ ןעיילק ןוא ,זדנעג

 רעמערק יד ןופ רענייק ןוא .ןפרַאד רֶאנ ןעק שטנעמ א סָאוו ןוא ןדיירסיורַא

 ןעמוקעגניירַא זיא הנוק ַא ןעוו ןרָאוועג טשַאררעביא טינ ןיוש זיא סעקרעמערק ןוא

 :ןביוהעגנָא ךיילג טָאה ןוא

 ...ריפאפ עלעגיוב א ןשַארג ַא ראפ רימ טיג --

 :רעדָא

 ...גנירעה לקיטש ַא עקיפָאק ַא רַאפ רימ טיג --

 טינ טָאה סָאוו הנוק ַא ןעמוקעג זיא'ס זיב גנַאל ןטרַאוו טפרַאדעג טָאה'מ

 סָאוו .סניוזא סעפע טפיוקעג עקַאט רֶאנ ,סעקיפָאק ןוא סנשֶארג ןופ ןביוהעגנַא

 ,ןטיילק ערעסעב יד ןיא ןעגנַאגעג ךעלנייוועג זיא הנוק אזַא .טלעג טפערטאב

 ייז ןוא ,ץעניטסָארט ןיא ןעוועג ךיוא ןענייז עכלעזַא ןוא ,רעמערק ערעכייר יד וצ

 ןופ ,תורוחס עניעלַאקַאב ןופ ,רוטקַאפונאמ ןופ ןטפעשעג עסיורג טָאהעג ןבָאה

 דָאוואז ןיא ןבָאה סָאוו ,ןדיי יד ךיזא ןוא דַאוואז ןופ םיצירפ יד ןוא .גרַאוונזייא

 ףיוא ךיוא ןוא ןמוזמ רַאּפ -- טפיוקעג ייז ייב ןבָאה ,טַאהעג סעלעטש עטוג

 ןופ םיצירפ יד טימ טלדנַאהעג ןבָאה סָאוו ,טיילסטפעשעג עכייר ענעי ןוא .גרַאב

 םיתרשמ ןטלַאהעג ,טָאהעג רעזייה עטסנעש יד לטעטש ןיא ןבָאה ,דָאווַאז םעד

 רעטכעט ערעייז ןבעגעג ,טַאטש טריפעג ,ןענַאטעַאפ ןיא ןרַאפעג ,ןטסניד ןוא

 סָאוו ,דיסח ַא דיי א .סעשערבַאד בייל שריה לדייז ,ייז ןופ רענייא ןוא ,ןדנ ךס א

 רֶאג טריפעג ךיז טָאה ,דָאוואז םוצ גרַאוונזייא ןלעטשוצ ןופ ןרָאוועג ךייר זיא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןיבר רעווַאקטרָאשט םוצ רָאי עַלַא ןרָאפ סָאד זַא טגָאזעג טָאה'מ ןוא ,טיירב

 טנעקעג םעד טימ טלָאוו רֶאי ץנָאג א ןופ דיי ַא זַא ,אקיתופַא ַאזַא פא םיא טסָאק

 בוטש רעד ףיוא ךאד םענעכעלב א ןכַאמ ךֶאנ ןוא רעטכָאט א ןכַאמ הנותח

 ...ךיוא

 ןיא ןדיי עמערַא ךס א ןופ םיורט רעד ןעוועג ךַאד רענעכעלב א זיא ללכב

 -וז ַא קעווא ןטלעז זיא'ס ;עטפָא רעייז ןעוועג טרָאד ןענייז תופירש .ץעניטסָארט

 ךעלביטש עטשרע יד ןוא ;תופרש עכעלטע ןייז טינ טרַָאד ןלֶאז סע זַא ,רעמ

 *ריזח א טעילַאמסעג, ואוו-ץעגרע טָאה יוג א ןעוו רעייפ ןטימ קָעווַא ןענייז סָאוו

 סָאוו .ענעי ןעוועג לטעטש ןיא ןענייז ,ןזָאלבעצ ןעקנופ יד טָאה טניוו רעד ןוא

 ןיא זַא ,יוזַא ןעמוקעגסיוא קידנעטש זיא סע .סעכירטס ענעיורטש טַאהעג ןבָאה

 ,טיוברעד טינ טָאה ןעמ סאוו ,רעזייה ןעזעג טרָאד ןוא אד ןעמ טָאה ךעלסעג עלַא

 ןופ ןעגנַאגעג סאד זיא יוזַא .טקעדעגוצ ןצנַאגניא טינ טָאה'מ סָאוו רעכעד ןוא

 ,ןסיורד ןיא ןגער א ןעגנַאגעג זיא'ס ןעוו ןוא .רערעדנַא רעד וצ הפרש ןייא

 ןופ ןעפַאק ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה'ס ןוא ןענורעגניירַא רעכעד יד ךרוד טָאה

 סעצינדימ ןוא סרעבעצ ןוא פעט ןלעטשרעטנוא טזומעג טָאה'מ ןוא ,עילעטס רעד

 עמערַא ןַא ,גַאט ןקידנגער א ןיא ,זיא אזַא בוטש ןייא ןיא טינ ןוא .ןעלסיש ןוא

 טימ לופ ןעוועג ריא ייב ןענייז ןגיוא יד ןוא לקניוו א ןיא ןסעזעג עמַאמ עשידיי

 טקעטש סָאוו תולד םעד וצ ןוא בוטש ןיא תוכשח רעד וצ ךיז קידנקוקוצ ,ןרערט

 ,עמַאמ עשידיי עמערַא יד ,טָאג ייב ןטעבעג טָאה יז ןוא ;ךעלעקניוו עלַא ןופ סיורַא

 םעד ןקעדוצוצ ךעלב ןפיוק ןענעק לֶאזימ זַא דיראי ןטוג ַא ןקישוצ לֶאז רע זַא
 ...ןיירַא טניר סע ואוו טרָאד ךאד

 לֶאמ ןייא טינ ,געט עקידנגער ןיא ,סָאד ךיא באה בוטש ןיא זדנוא ייב

 / ...זעזעג

 עקידנגער יד ןיא טנייוועג ץעניטסַארט ןיא ןבָאה סָאוו .סעמַאמ יד ןשיווצ

 ךיוא זיא ,ךַאד ןטרעכעלעצ ןכרוד בוטש ןיא ןענורעגניירַא טָאה'ס ןעוו ,געט
 ...עמָאמ ןיימ ןעוועג

 ןופ םידמלמ יד וליפַא .דירַאי ןטוג ַא ףיוא טקוקעגסיורַא ןבָאה עלא

 ערעייז ןעוו ןוא ,דומילדרכש קידלוש ןעוועג קידנעטש ייז זיא'מ לייוו ,לטעטש

 ןקילפ טימ רעוו -- הסנרפ רעד ןיא ןפלָאהעגסיורַא טינ ייז ןטלָאוו רעבייוו

 ןפיוקרַאּפ וצ זדנעג ןעוועדָאה טימ רעוו ןוא םיתב-ילעב עכייר יד ראפ ןרעדעפ

 ןייגוצמורַא ןעמוקעגסיוא ןעוועג ייז טלָאוו -- "סעקרידבָא, יד ןוא ץלַאמש יד

 ן .רעזייה יד רעביא

 דוג א ןייז טלָאזעג טָאה סָאוו ,דירָאי ַא ןעמוקעג לֶאמָא ןיוש זיא'ס ןעוו ןוא
 -רעד יד ןופ םירעיופ יד ןעוו ,בוטדםוי א רַאּפ ןלַאפעגסיוא דָארג זיא רע לייוו ,רעט
 ןופ סעקרעמערק ןוא רעמערק יד ןבָאה ,ךיז רַאּפ ןכַאז ךס ַא ןֶא ןפיוק רעפ
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 ץעניטסַארט

 ןעוועג זיא ןוידפ רעד ןעוו וליפַא ,ןבָאה טנעקעג טינ תחנ ךס ןייק לטעטש

 לייוו ,"ץרָאה סָאד ןסעסיוא, טפרַאדעג ךיז ןעמ טָאה הנוק ןדעי טימ ;רעטוג ַא

 סָאוו ףיוא ,ןכַאז עכלעזַא טפיוקעג ןבָאה ייז ןעוו ןַאד וליפַא ןעגנודעג ךיז ןבָאה ייז
 ןעק'מ זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא ןוא "ענעגירשעגסיוא, ןַא ןעוועג זיא זיירפ יד
 ךעלעוונאב עמסַאּפ א ןפיוק םייב ןעגנודעג ךיז טָאה'מ .ןעמענ טינ רעקינייוו רַאפרעד

 ןבָאה סָאוו .ןכַאז עכלעזַא ץלֶא -- עקרַאכַאמ לקעפ א ,לקעלפ א ,שטייב א ,לדָאנ ַא

 ץעגרע ןיא ייז טָאה'מ ןוא ,"ענעגירשעגסיוא, ןַא ,זיירפ עטמיטשַאב א טַאהעג ןיוש

 זעוועג טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא'ס ןוא .ןפיוק רעקיליב טנעקעג טינ

 סָאוו ףיורעד טגַָאלקעג ךיז טָאה לטעטש ןיא רעמערק רעשידיי ןייא טינ סָאוו

 יוו טליפ רע ןוא לֶאג יד סיוא רע טייפש ,דירַאי א טמוק'ס ןעוו ,לֶאמ עלא

 .תוחוכ יד םיא ךיז ןקע'ס

 עיסָאר עקהשמ רעמערַא רעד ןטילעג םעד ןופ טָאה רעמערק עלַא יוו רעמ

 זיא רע ."'זיוהטָאר, ןיא גרַאוונזייא ןופ לטיילק א טָאהעג טָאה רעכלעוו ,סעלעוולעוו

 טקיטשרעד םיא ןיא טָאה תולד רעד ןוא ,רעוועלשידַאי א ,רעקנַארק א ןעוועג

 ,ןדירַאי יד ףיוא ךיז ןפעלש סָאד .טַאהעג לֶאמַא טָאה רע סָאוו טייקיטומטוג יד

 עטסערג יד ןיא רעטניוו ןוא ןציה עטסערג יד ןיא רעמוז ,לטעטש וצ לטעטש ןופ

 םעד ןגַארט וצ רעווש ןעוועג םיא ראפ זיא'ס ;טרעטיברַאפ םיא טַאה ,טסערפ

 לפוטמ ַא ןעוועג רע זיא טייקמערַא רעד ןיא לייוו ,הסנרפ רעטסיוו רעד ןופ לוע

 ןגָאלשוצ סעפע וצ ךיז ןלָאז רעדניק ענייז זַא טלַאוועג טָאה רע ןוא רעדניק טימ

 בילוצ ;ייז ןופ תחנ ןבָאה ןענעק לֶאז רע ןוא "טייל, ןרעוו ןלָאז ןוא ןבעל ןיא

 .לטעטש ןופ םידמלמ עטסעב יד ייב ןטלַאהעג ךעלגניי ענייז רע טָאה םעד

 עקימורַא יד ןופ םירעיופ עלַא טנעקעג ןדירַאי יד ףיוא ןיוש טָאה רע לייוו ןוא

 רעוו ןוא ךס א ךיז טגניד סע ייז ןופ רעוו טסואוועג ןיוש טָאה ןוא ,רעפרעד

 לענש יוזַא *טנַָאה רעד רעטנוא., ןעמענוצוצ סעפע טייקכַאווש יד טָאה'ס ייז ןופ

 יוזא "טייהרעקידעבעל ןסעגעגפיוא, ןיילָא ךיז רע טָאה ,רֶאנ ךיז טקוקרַאפ'מ יוו

 רענעי רעדייא רָאנ ;לטיילק ןייז וצ ןעמוקעגוצ רֶאנ זיא הנוק ַאזַא יוו לענש

 רעקנַארק ,רעמערַא רעד ןיוש זיא ,סנשֶארג רעביא ןעגניד ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 קיטש א ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה סַאוו ,סעכ ןייז ןיא ןוא ,זייב ןעוועג רעמערקנזייא
 ךיז טָאה ןצרַאה ןופ ןוא ,ןסַאלשעג ףייטש ךיז םיא ייב ןפיל יד ןבָאה ,טנוזעג

 טָאה רע ןעוו ןוא .ןסירעגסיורַא ץפיז רעפיט ןוא רערעווש א לֶאמ עלַא םיא ייב

 םייב סנשֶארג רעביא ךיז ןעגניד סאד ןגַארטרעבירַא טנעקעג טינ רעמ ןיוש

 טליפעג טָאה רע ןעוו ;זיירפ עטמיטשַאב א ןיוש ןבָאה סִאוו ,ןכַאז עכלעזַא ןפיוק

 ,סעפע ןעמענוצ ןעמוק סָאוו יד ךיוא ןוא ןפיוק סעפע ןעמוק סָאוו ,םינוק יד יוו

 -רעטיצ טימ רע טָאה ,ןרָאי יד םיא ןעייגרעד ,טייז ַא ןיא ןקוקרַאפ ךיז טעוו רע ןעוו

 -עגנָא ןיוש טָאה סָאוו ,דרָאב רעצראווש רעד ןופ רֶאה יד טפוצעג ךיז טנעה עקיד
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 זייק טָאה ןעמ סָאוורַאפ דלַאוועג ןעיירש וצ טיירג ןעוועג זיא רע ;יורג ןרעוו ןביוה

 רֶאנ טָאה רע יוו רעבָא ,יוזַא םיא טקינייפ'מ סָאוורַאפ ,םיא ףיוא טינ תונמחר

 קידנטסוה ןוא ,ןקיטש ןעמונעג םיא טסוה רעד טָאה ,ןעיירש ןביוהנָא טלֶאוועג

 ,יד זיולב זַא ,יוזא רעטרעוו עכעלטע טכַארבעגסיורַא ןייצ יד ןשיווצ רע טָאה

 :ןרעה טנעקעג סָאד ןבָאה ,םיא ןבעל טנעָאנ ןענַאטשעג ןענייז סָאוו

 ?יסַאוו אנ אמינ יבָארָאכ ,ומעשטָאפ ,יוא, --

 םענייק טָאה רע ;רעטכעלש ןייק ןעוועג טינ אקווד רוטַאנ רעד ןיא זיא רע

 טנעקעג טינ "ַאבָארַאכ, א יוו הללק ָאזַא םענייק טָאה רע ;ןטליש טנעקעג טינ

 טינ טוג יוזַא טָאה רענייק ןוא רעטוג ַא ןעוועג עבטב זיא רע ,טרעקרַאפ .ןשטניוו

 ןבָאה ערעדנַא סָאוו ,ןטייקיניילק ;רע יוו יוזא ןשטנעמ טימ ןעמוקסיוא טנעקעג

 ןלעטש םיא ךיז ןלֶאז'ס זַא ,יוזא ןריר טנעקעג םיא ןבָאה ,טקרעמַאב טינ רָאג

 רעבַא .רענעטלַאהעגקירוצ ַא .רעליטש ַא ןעוועג זיא רע .ןגיוא יד ןיא ןרערט

 יוו טליפעג טָאה רע ןעוו ,קיאור ןביילב טנעקעג טינ ךֶאד דירָאי א ףיוא טַָאה רע

 טזומעג טַאה רע ןוא ,רענייב יד ןופ תויח סָאד סיורַא םיא ןעיצ םינוק עלַא יד

 ,טָאה רע סָאוו .רעטרעוו עכעלטע יד טימ סעכ ןייז ןוא סורדרַאפ ןייז ןקירדסיוא

 :ןייצ יד ןשיווצ ןופ טכַארבעגסיורַא ,קידנטסוה

 ?סָאוו אנ אמינ יבָארָאכ ומעשטַאּפ ,יוא, --

 יסָאר עקהשמ רעמערק ןשידיי םעד ףיוא ,םיא ףיוא תונמחר א ןעוועג זיא'ס

 ףיוא טייטש רע יוו ,םיא ףיוא קידנקוק ץרַאה סאד ןסירעג טָאה'ס .סעלעוולעוו

 ןטלַא ןא ןיא ןַאטעגנַא ,גָאט ןקידרעטניוו ןטלַאק ַא ןיא לטיילק ןייז ןיא דירָאי א

 ,םינוק יד טימ ךיז ןעגניד םייב לֶאמ עלַא ךיז טסוהרַאפ ןוא ,פולוט םענעסיומש

 .ךיז ןיא ךַאנ טָאה רע סָאוו ,תויח לסיב עטצעל סָאד סיורַא םיא ייב ןעיצ סָאוו

 לייוו ,לדנייזע בייוו ןייז טַאהעג תונמחר םיא ףיוא טָאה ערעדנַא עלַא יוו רעמ ןוא

 טלַאה רע סִאוו םעד רעביא טכענ עצנַאג טינ טפָאלש רע יוו טסואוועג טָאה יז

 אזַא ןיא טעוו'ס סָאוו ץלַא טכַארט רע סָאוו םעד רעביא ךיוא ןוא ןטסוה ןייא ןיא

 רֶאפרעד .ביל יוזַא טָאה רע סָאוו ,רעדניק ענייז ןופ תילכת רעד ןייז טייקמערָא

 ךיז ןוא קיאור ןייז ןוואורפ דירַאי א ףיוא לֶאו רע זַא ,ןטעבעג םיא ייב ךיז יז טָאה

 ...ןפלָאהְעג טינ ץלָא טָאה'ס רעבָא .ליפ יוזַא ץרַאה סָאד ןסעפָא טינ

 סָאוו .ןשטנעמ ןעמערַא םעד ףיוא טַאהעג תונמחר קרַאטש בָאה ךיא ךיוא

 ךַאנ ףיוא ןוא ץעניטסַארט לטעטש-סטרובעג ןיימ ןיא םידירַאי יד ףיוא ,טָאה

 ןעוועג רימ זיא רע .טנוזעג ןייז ןרָאלראפ ,ךעלטעטש ערעדנַא ןיא םידירַאי

 .ןענאטשראפ םיא באה ךיא ןוא ,טנַעָאנ

 ...עטַאט ןיימ ןעוועג זיא רע

 טינ דירָאי א ןזפ טָאה סָאוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ לטעטש ןיא זיא רע
 ךיוא .סיורג ןעוועג זיא ןוידפ רעד ןעוו ,ןאד וליפַא תחנ ןייק ןבָאה טנעקעג
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 ץעניטסַארט

 גָאט ַאזַא ןיא תחנ סיורג ןייק ןבָאה םירחוס ןוא רעמערק עשידיי ערעדנַא יד

 עקימורַא יד ןופ ןַאד ךיז ןענייז סָאוו .םירעיופ יד ייב לייוו ,ןבָאה טנעקעג טינ

 ,לדנַאה ןופ גָאט ַא זיולב טינ ןעוועג דירַאי רעד זיא ,ןרָאפעגפיונוצ רעפרעד

 דירָאי ןפיוא ןבָאה ייז .גנולייוורַאפ ןופ גַאט ַא ךיוא רֶאנ ,ןפיוקרַאפ ןוא ןפיוק ןופ

 א ףיוא יוו ןעמוקעג ןענייז ייז ןוא ,גַאטרעייפ ןימ 8 סעפע ףיוא יוו טקוקעג

 ...החמש

 דירָאי רעד זיא ,םירעיופ יד ייב ,ייז ייב זַא ,טגָאזעג עקַאט ןבָאה ןדיי ןוא

 ...אגח ַא רֶאג

 סקַא רעד וצ לקעלפ א יוו טייקיניילק ַאזַא ןפרַאד טנעקעג טָאה רעיופ א

 רעד וצ ?עלעשזדיפ, ַא רָאג רעדַא ,דרעפ יד ןביירטוצנָא שטייב א ,ןגָאוו ןייז ןופ

 ,בייוו רעד טימ םענייאניא ,דירַאי ןפיוא ןעמוקעג םעד בילוצ רע זיא ,שטייב

 רע זיא ,גונעג טַאהעג רע טָאה טייצ יוו יוזַא ןוא ,רעדניק יד טימ ךיוא לֶאמַא ןוא

 רע סָאוו ,ןכַאז זעגנודעג טָאה ןוא ןטיילק יד רעביא ןעגנַאגעגמורַא טָאלג ךיז

 .ןפיוק וצ טַאהעג ןעניז ןיא טינ וליפַא טָאה רע סָאוו ןוא טפרַאדעג טינ רָאג טָאה

 ;טלייאעג טינ ךיז טָאה רע ןוא .אזַא ביירטרַאפדטייצ א ןעוועג םיא ייב זיא סָאד

 ןהריגהלעמ טרַאד ןלֶאז ייז .ןסקַא עטנַאּפשעגסיוא יד ןגַָאוו םייב קידנזָאלרעביא

 רעד ןיא שטייב רעד טימ ,ךיז רע זיא ,ןיילַא רָאנ ןליוו ייז לפיוו ייה ןוא יורטש

 רַאנ טָאה רע סָאוו ןוא ;רערעדנַא רעד וצ טיילק ןייא ןופ ןעגנַאגעגמורַא ,טנַאה

 רעד ןגעוו ןעגנודעג ךיז ןוא טנעה יד טימ טרירעגנָא רע טָאה ,ןגיוא יד טימ ןעזעג

 לקנעש ןיא קעווַא רָאג רע זיא ,ןרָאוועג סאמנ םיא זיא סָאד ןעוו ןוא ,זיירפ

 טימ םענייאניא ןוא רעדירב עטוג טימ ןפָארטעג ךיז רע טָאה טרָאד ןוא ןיירַא

 -לַאזעג ןוא "סעקשיא, ןסע קעווַא ןעמ זיא םעדכָאנ ןוא ןפנָארב ןעקנורטעג ייז

 קידנעקנירט ןוא קידנסע ןוא ,ןפנַָארב ןעקנורטעג רעדיוו טָאה'מ ןוא ,שיפ ענעצ

 טָאהי'מ .גנוצ רעד ףיוא ןעמוקעג רֶאנ ויא'ס סָאוו ,ץלַא ןגעוו טדערעג ןעמ טָאה

 ןבָאה ץלַא .ןפיוק סעפע טפרַאדעג ָאי טָאה'מ ןעוו וליפַא טלייאעג טינ ךיז

 ואוו ,החמש ַא ףיוא יוו ,טימעג ןקיאור ַא טימ ןעמונעג דירַאי ןפיוא םירעיופ יד

 תוגאד עלַא ןפרַָאוועגפַארַא ךיז ןופ ןבָאה סָאוו םינתוחמ ךס א טימ ךיז טפערט'מ

 טָאה רעסַאוו קנורט ןטלַאק ַא וליפַא .ךעליירפ ןעגנערברַאפ ןעמוקעג ןענייז ןוא

 ןעוועג זיא'ס ןעוו ,ןגעקטנַא ןגַארטעג ץעניטסַארט ןיא דירַאי ןפיוא ייז ןעמ

 רעיופ רעמורפ א ,יסַאנַאפַא רעטלַא רעד סע טָאה ןָאטעג ןוא ,גַאט רעסייה א

 ,הווצמ רעסיורג א רַאּפ ןטלַאהעג סָאד טָאה רע ;דרָאב רעסייוו רעגנאל א טימ

 "ָאהרַאט, רעד רעביא ןוא קרַאמ ןרעביא ןעגנַאגעגמורַא גַאט ןצנַאג ַא זיא רע ןוא

 ןוא .ןעלסקַא יד ףיוא רעסַאוו טימ סרעמע ייווצ ןוא עלסימָארַאק ַא טימ "'אציוו

 ןעקנורטעג ןוא םיא ןבעל טלעטשעגפַא ךיז טָאה .קיטשרוד ןעוועג רַאנ זיא'ס רעוו

 ךיז קידנעמלצרעביא ,טקנַאדעג םיא ןעמ טָאה רֶאפרעד ןוא ,רעמע ןַא ןופ
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 ןעלטעטש ןוא טעטש

 וצ ,ןטיילק עשידיי יד רעביא ןעגנַאגעג רעטייוו ןעמ זיא םעדכָאנ ןוא ,ייברעד
 טָאה ,טפרַאדעג סעפע טָאה'מ ביוא ןוא ,ןפיוק ןוא ןעגניד ערעדנַא סָאוו ןעז

 -עג טַאהעג טָאה'מ .שינעגָאי ןֶא ,שינעלייא ןֶא רעבָא .טפיוקעג ךיוא ןיילַא ןעמ

 ...טייצ גונ

 יד ןופ ךיז ןענייז סָאוו ,םירעיופ עטסרעמ יד ייב סָאוו ,ראפרעד עקַאט ןוא

 ,הנותח ןימ ַא סעפע ןעוועג דירַאי רעד זיא ,ןרָאפעגפיונוצ רעפרעד עקימורַא
 גָאט ַא ןעוועג סָאד זיא לטעטש ןופ ןדיי יד ייב ןוא ,ןעגנערברַאפ טוג ןעק'מ ואוו

 ןבָאה ייז לייוו ,ןחישמ ףיוא יוו טקוקעגסיורַא ףיורעד ןבָאה ייז ןוא לדנַאה ןופ

 ללכב זַא ,יוזַא ןעמזקעגסיוא זיא ,הסנרפ וצ ןבָאה טזומעג ןוא טפרַאדעג סָאד

 ,ןשַארג רעד םערַאוו .ןבָאה טנעקעג טינ תחנ ןייק דירָאי םנופ ןדיי יד ןבָאה

 ןעוועג ןעמ זיא דירָאי ןכָאנ ןוא ,רעווש ןעמוקעגנָא זיא ,טזיילעג טָאה'מ סָאוו

 זעוו ןוא ,קיטסייג ךיוא רֶאנ ,ךעלרעפרעק רֶאנ טינ טרעטַאמעגסיוא ךעלקערש

 ןטסַאק ףרַאד'ס לפיוו ןובשח םעד טכַאמעג ןוא ןוידפ םעד טלייצעגרעביא טָאה'מ

 ?וא ךומיל-רכש ןלֶאצַאב ףרַאד'מ לפיוו ןוא רעדניק יד רַאפ ךעלכיש ןכַאמ וצ

 לסיב ַא ןעילעג טָאה ןעמ ןעמעוו ייב .קינרעכָאוו םעד ןגַארטניירַא ףרַאד'מ לפיוו

 .ןעמוקעגסיוא זיא ,טיורב ףיוא ןבָאה ףרַאד'מ לפיוו ןוא ,ןטנעצַארפ ףיוא טלעג

 ןענירניירַא רעדיוו טעוו'ס ןוא ,ןפיוק טינ ץלַא ןעמ ןעק ךַאד ַא ףיוא ךעלב ןייק זַא
 ...ןגער ַא ןייג טעוו ןסיורד ןיא ןעוו בוטש ןיא

 ,ץעניטסָארט לטעטש ןיימ ןיא ןעוועג ןענייז ןדיי עמערַא עכלעזַא ךס ַא

 ...עניארקוא ןיא ןפרַאוורַאפ טייוו זיא סָאוו

 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאוו ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ עטסרעמ יד שטָאכ ,רעבָא

 -עג ךאד ןעמ טָאה ,ןשטנעמ עמערַא ןעוועג ןענייז ,תושפנ טנזיוט ריפ ךרע ןא

 -םימי ןוא םיתבש טעווַארפעג טָאה'מ ןוא .ןבעל שידיי שיתבה-לעב א טריפ

 ,שרדמ-תיב א ןטלַאהעגסיוא טָאה'מ ןוא ,דיירפ ןגָארטעגניירַא ןבָאה סָאוו ,םיבזט

 ןוא ארמג טָאלב ַא טנרעלעג גַָאט עלַא ןבָאה ןדיי ערעטלע ךיוא ןוא טייל עגנוי ואוו

 ןפיוא ןוא .ןטלַאהעגסיוא ןעמ טָאה זיולק א ןוא לוש א ךיוא .תוינשמ קרפ ַא

 טינ ןענאטשעג זיא'ס סָאוו רַאפרעד ןפורעג יוזַא טָאה'מ סָאוו ,"לסעג ןטיוט,

 -עג ןבָאה'ס ואוו ,לזיילק ןיילק ַא טיובעגסיוא ןעמ טָאה ,םלוע-תיב םנופ טייוו

 ערעייז ןטלַאהעגסיוא ןבָאה עטסמערַא יד וליפַא .םינכש יד טנוואדעג ךעלנייוו

 ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא לטעטש ןיא ןענייז'ס ןוא ,רדח ןיא רעדניק

 ואוו ,טעטש ערעדנַא ןיא ןוא סעדַא ןייק ןרידוטש טקישעג רעדניק ערעייז

 טינ סניוזַא ךיז ןבָאה סָאוו ,יד ןוא ;ןטעטיזרעווינזא ןוא סעיזַאנמיג ןעוועג ןענייז'ס

 ןיא ךיז ןענרעל רעדניק ערעייז סָאוו ןדירפוצ ןעוועג ןענייז ,ןעניגרַאפ טנעקעג

 טייצ רעבלעז רעד ןיא םידומיל עשידיי יד ייב ךיז ןטלַאה ייז סָאוו ןוא םייה רעד

 ןענרעל ייז סָאוו ;הסנרפ רעד ןיא עמַאמ-עטַאט עמערַא יד סיורַא ןפלעה ייז סָאוו
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 ץעניטסַארט

 טייל ייב םינפ א ןבָאה ייז ןוא רעכיב עטוג ןענעייל ייז ןוא שיסור ךיוא ךיז
 עכלעוו .ךעלדיימ ןוא טייל עגנוי ?עקסדָאוואז, יד טימ ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז ןעוו

 סָאוו ,סעמרַאפינוי יד ןיא ןָאטעגנָא ןעייג ןוא טעטש עסיורג יד ןיא ןרידוטש

 ...ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ןוא סעיזַאנמיג יד ןיא טגַארט'מ

% 

 -רעד טנעקעג טינ ךאד יז טַאה ,ןעוועג טינ זיא טייקמערַא יד סיורג יוו

 סָאוו ,"ןכָאוו רעד ןיא, םעד ןופ רעכעה ןביוהוצפיוא ךיז רַעגַאב םעד ןקיטש

 | .דרע רעד וצ רעטנורַא טיצ
 ,קילַאיב .נ .ח רעטכיד רעסיורג רעד טקירדעגסיוא סָאד טָאה קיטכיר ןוא

 :עניארקוא ןיא לטעטש ןיילק א ןופ ןעמוקעג ךיוא זיא רעכלעוו

 ןפָאלשרעד טשינ ,ןסערעד טשינ,
 -- טבעלרעד טשינ ןוא טרָאוורעד טשינ

 סרעלדַא יד יוו -- ?ריא טגרָאז עשז-סַאוו

 "וטבעווט ןוא ףיוא םעצולפ ךיז טביוה

 זיא יוזַא ןוא ,עניַארקוא ןיא ךעלטעטש עשידיי ךס ַא ןיא ןעוועג זיא יוזא

 טינ ןבָאה סָאוו ,עטסמערַא יד וליפָא .ץעניטסַארט לטעטש ןיימ ןיא ןעוועג ךיוא

 טשינ ןוא טרַאוורעד טשינ ןוא ,ןפָאלשרעד טשינ ןוא ןסערעד טשינ, לֶאמנייא
 ךיוה ןבָאה ייז ןוא סרעלדָא יד יוו ןביוהעגפיוא םעצולפ ךיז ןבָאה ,"טבעלרעד

 | .טבעוושעג
 "ַפָא ןבילבעג ןענייז לטעטש ןיא ןדיי יד .ןרָאלרַאפ טינ ךיז טָאה רענייק

 ךיז ןבָאה'ס ןוא תועובש ךֶאנ תבש רעד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ןוא .ןטסימיט

 יד ראפ רַאנ טינ החמש א ןעוועג הנותח רעדעי זיא ,תונותח יד ןביוהעגנָא

 רעביא ךיז טָאה רעמזעלק יד ןופ ןליפש סָאד .לטעטש ןצנַאג ןרַאפ רָאנ ,םינתוחמ

 ,הפוח רעד וצ הלכ-ןתח טריפעג טָאה'מ ןעוו ןוא ,ןגָארטעג ךעלסעג ןוא ןסַאג עלַא

 ,קירוצ שרדמה-תיב םנופ ןוא שרדמה-תיב םוצ ןעגנַאגעגכָאנ טייק ןוא דניק זיא

 םורַא ןוא ,סיורג ןעוועג זיא דיירפ יד ןוא ,ןסַאג יד ןיא טצנַאטעג טָאה'מ ןוא
 "לֶאה ךַאנ טעפש זיב ןענַאטשעג ןעמ זיא ,ןעוועג זיא הנזתח יד ואוו ,שֶאלאש םעד

 ןוא ,רעטערב יד ןופ סענירַאפש יד ךרוד טקוקעגניירַא טָאה'מ ןוא טכַאנ רעב

 ןבָאה רעמזעלק יד סָאוו .םינוגינ יד ןעגנוזעגכָאנ םוטעמוא ןעמ טָאה םעדכָאנ

 זקזק ןעמוק וצ טַאהעג ביל ןבָאה דָאווַאז םנופ םיצירפ יד ךיוא ןוא .טליפשעג
 .רעמזעלק עשידיי יד ןופ ןליפש סָאד ןרעה ןוא תונותח עשידיי יד ףיוא

 טוג טנעקעג ןבָאה סָאוו ,םינזח עכעלטע ןעוועג ןענייז לטעטש ןיא ןוא

 זעגניז םוצ לוק ןייפ אזַא טַאהעג טָאה ,סעיסענג לטָאמ ,ייז ןופ רענייא ןוא ,ןעגניז

 רעד ואוו ,לוש רעבלעז רעד ןיא ,סעדַא ןיא ןזח א ןרַאוועג רעטעפש זיא רע זַא

]121[ 



 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רֶאג לֶאמ ןייא ךיז טָאה'מ ןעוו ןוא .ןזח רעד ןעוועג לֶאמָא זיא ינמוזַאר רעסיורג

 -אב םעד טכַארבעגּפַָארַא תבש ףיוא ןעמ טָאה ,ןזח ַא ךֶאנ טקנעברַאפ קרָאטש

 -עג זיא רַאפרעד קנַאד רעד ןוא ,רעזלעב יסינ 'ר ןזח רעוועשטידרַאב ןטמיר

 יוזַא טָאה רעכלעוו ,רעדיינש ןועמש ןדיי ןטושפ םעד יוו ,ןרעדנַא ןייק טינ ןעמוק

 -עג לֶאמָא טָאה'מ ואוו ,בוטש ַא ץעגרע רָאנ ואוו זַא ,הניגנ טאהעג ביל קרַאטש

 טרַאד רע זיא ,ערַאטיג ַא ףיוא וליפָא רעדַא ,לדיפ ַא ףיוא ,ענַאיִפ א ףיוא טליפש

 זעוו ןוא ,טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא רעטצנעפ יד רעטניה ןענאטשעג טכַאנייב

 ןועמש טָאה .ןעגניז ןיא רעדָא ןליפש ןיא ,ןֶאט ןשלַאפ ַא ןעמונעג טָאה רעצימיא

 רעד טימ טכַאמעג רע טָאה ,רעיוז ךיז קידנעמירקרַאפ ,ןוא טפַאכעג ךיילג סָאד

 :ןעלסיירטפָא טלֶאוועג סעפע ןופ ךיז טלֶאוו רע יוו ,טנַאה

 ..ירעיוא םעד רימ טסייר'ס ,דלֶאוועג ---

 רעטסערג רעד ןיא וליפַא ,ןעק סָאוו ,סעפע ןענופעג ןעמ טאה לֶאמ עלא

 ןייק ןעוועג טינ ןענייז'ס ןעוו ןוא .רעכעה ןשטנעמ םעד ןביוהרעד ,טייקמערַא

 ןיוש לטעטש ןיא זיא'ס .הרותה םויס ַא ייב החמש א טכַאמעג ןעמ טָאה ,תונותח

 ,שרדמה-תיב ןרַאפ רפס א ןביירש ןזַאל לֶאז רעצימיא זַא ,ןעוועג טינ סעיינ ןייק

 הרות-רפס עיינ סאד ןעמ טַאה ןאד ןוא ,זיולק רעד ראפ רעדַא ,לוש רעד ראפ

 יוו ןאטעגנַא ,ןעגנַאגעגכָאנ ןענייז עלַא ןוא ,דַארַאּפ טימ ןסַאג יד רעביא ןגָארטעג

 תנתמב השמ חמשי, םיררושמ יד טימ ןעגנוזעג טָאה ןזח א ןוא ,הנותח א וצ

 רעדנַא ץנָאג א ףיוא רֶאנ ,ךעלנייוועג סָאד טגניז'מ יוו יוזא טינ רעבָא ,"וקלח

 ףיוא סעטתנתוחמ ענעעזעגנָא ןעוועג ןענייז סָאוו ,רעבייוו יד זַא יוזַא ,רעגייטש

 -עמַאס סאד טצופעגסיוא ןוא טוינעגסיוא תופתושב ןכָאה ייז לייוו ,החמש רעד

 זיא חסונ רעד ןוא .ןייטשרַאפ טוג סאד ןלֶאז ,הרות רעד רַאפ עלעטנעמ ענעט

 :יוזַא ןעגנַאגעג

 ?ןפורעג םיא ןעמ טָאה עשז-יוו,

 "?ןפורעג םיא ןעמ טָאה עשז-יוו ,יוא

 ףיורעד ןוא ,ןוגינ ןטנַאקַאב םעד קידנעגניז ,ןזח רעד טגערפעג טָאה סָאד

 :טרעפטנעעג םיררושמ יד ןבָאה

 ,ןמאנ דבע יכ.

 ."ןל תארק ,יא-יִא-יִא

 :טפַאכעגרעטנוא ןבָאה עלַא ןוא

 השעמ חמשי ,השצממ חמשי,

 ."וקלח תנתמב השמ חמשי

 :קידנעגניז עגַארפ א טלעטשעג רעדיוו ןזח רעד טָאה םעדכָאנ

 ?ןענַאטשעג רע זיא עשז-ואוו,

 "?ןענַאטשעג רע זיא עשז-ואוו ,יוא
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 ץעניטסארט

 :;רעפטנע םעד ןבעגעג ךיילג ןבָאה םיררושמ יד ןזא

 ,ךינפל ודמעב,

 ."יניס רה לע ,יִאדיַאד יא

 -רעד קידנעגניז ,טלעטשעג עגַארפ רעדנַא ןַא לֶאמ עלַא ןזח רעד טָאה יוזַא

 םיא ןבָאה םיררושמ יד סָאוו ,רעפטנע ןדעי ךאנ ןוא ,ןוגינ ןטנַאקַאב םעד ייב

 :טפַאכעגרעטנוא םלוע רעצנַאג רעד טַאה ,ןבעגעג

 השמ חמשידידיע

 ,השמ חמשי-י-י

 השמ חמשי

 ."וקלח תנתמב

 טזָאלעג טָאה דיי א סָאוו .טימרעד טיירפעג ךיז טָאה לטעטש עצנַאג סָאד

 טימרעד ךיז ןבָאה ךעלגניי-רדח יד ךיוא .לוש רעד ראפ הרות-רפס עיינ א ןביירש

 ךיוא ייז ןבָאה להק ץנָאג טימ ןוא םיררושמ יד טימ םענייאניא ןוא ,טיירפעג

 רעדניק ןוא בייוו טימ ןסעזעג זיא'מ ןעוו ,טנווָא ןיא ןוא ."השמ חמשי, ןעגנוזעג

 רעד ףיוא ןַאטעגפָא טנייה ךיז טָאה'ס סָאוו ,םעד ןגעוו טדערעג ןוא שיט םייב

 זעק רע ןוא ,םענייא טפלעה טָאג ןעוו זַא ,ןבעגעגוצ עלַא ןבָאה ,החמש רעסיורג

 זיא'ס ןוא ןייש רעייז יאדווַא זיא ,שודק-םוקמ א רַאפ הרות-רפס א ןביירש ןזָאל

 ...ןייז וצ אנקמ םיא סָאוו טימ ָאד

 -םָארַט לטעטש ןשיניָארקוא םעניילק םעד ןיא טבעלעג ןדיי ןבָאה יוזַא טָא

 -עג רעווש יוזַא טָאה סָאוו ,טייקמערַא רעד ןיא .עיִלָאדָאּפ ןיא זיא סָאוו ,ץעניט

 טפָא 'רעייז ךַאד ךיז ןעמ טָאה ,טייצ רעד ראפ ןרַאוועג טלַא זיא'מ זַא ,טקיטש

 עגנוי ןוא .ןעגנונעפַאה ,ןעגנובערטש טַאהעג טָאה'מ ;ןביוהרעד ךיוה קיטסייג

 טימ עטלַא סָאד קידנדניברַאפ ,טרידוטשעג ןוא טנרעלעג קיסיילפ ןבָאה ןשטנעמ

 ןייז ןבילקעגסיוא ךיז טָאה ,תומולח טאהעג רַאנ טַאה'ס רעוו ןוא ;םעיינ םעד
 .ךיז טעוו רע זיב ןעגנורעטש עלַא ןעמוקוצייב טיירג ןעוועג זיא ןוא ןבעל ןיא געוו

 ..ליוו רע סָאוו ,םעד וצ ןגַאלשוצ ,ףוס-לכ-ףוס

 טייקרעכיז רעבלעז רעד טימ ןעגנַאגעג ךיז זיא לטעטש ןיא ןבעל סָאד

 סָאוו ןוא לֶאווק ןקיבייא ןַא ןופ סיורַא ץעגרע טמָארטש סָאוו ,עלעקשטיר סָאד יוו

 ...טליהעגנייא עדנעגעל א ןיא טָאה'מ

 ...זיב

 רעסיורג רעד -- ךַאנרעד ,1914 ןופ המחלמ יד ןעמוקעגנָא זיא'ס זיב

 ףיוא הבצמ עסיורג א ןבילבעג זיא םֶָארגָאּפ םענעי ןופ ןוא .1919 ןופ םָארגָאּפ

 .ןדיי טרעדנוה ףניפ ןבָארגַאב ןגיל'ס ואוו ,רבק א

 ךיא זעוו ןעזעג ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ךיא בָאה רבק-רעדורב םענעי
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 ץעניטסַארט

 ןיימ טכוזַאב ,דנאלסור-טעווָאס רעביא עזייר ןיימ ףיוא ,1932 רֶאי םניא בָאה

 עקינייא ָאד ןבעגרעביא ןיפ ןטלַאהפֶא טינ ךיז ןעק ךיא ןוא .לטעטש-סטרובעג

 א ןופ לטיפַאק ַא זיא סע .ןבירשעג טלָאמעד בָאה ךיא סָאוו םעד ןופ ןגוצסיוא

 :עניַארקוא ןיא טָאטש-הטיחש
 ןעמוקעגרַאפ ץעניטסָארט ןיא זיא'ס טניז קַעווַא ןיוש ןענייז רֶאי ןציירד,

 יד ןופ רענייא יוו עטכישעג רעד ןיא ןיירָא זיא סָאוו ,םָארגָאּפ רעסיורג רעד

 -ֶאּפ רעד זיא ךַאד ןוא .עניַארקוא ןיא ןעמַָארגָאפ עטסקיטולב ןוא עטסכעלרעדיוש

 טניד רע ןוא לטעטש ןיא רעניואוונייא עַלַא ןופ ןורכז םניא שירפ ךךַאנ םִָארג

 ןיא רֶאנ טינ לטיפַאק א ןופ ףוס םעד טנכייצעגנַא טָאה סַאוו ,עיניל ןימ א יוו

 גירק-רעגריב םנופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא רֶאנ ,לטעטש םנופ עטכישעג רעד

 .ןיימעגלַא ןיא דנַאל ןיא

 ...קילגמוא ןרַאפ ןעוועג ךאנ זיא סָאד -

 ...קילגמוא ןכָאנ ןעשעג זיא סֶאד -

 ...קילגמוא ןתעשב ןעמוקעגרַאּפ זיא סאד -

 ךעלטקניפ ןלעטשטסעפ ןוואורפ ייז ןעוו ךיז ןשיווצ ןדיי טרַאד ןדער יוזָא,

 ןיא גנוריסַאּפ ַא ןופ רעדַא ןבעל ןכעלנעזרעפ רעייז ןיא גנוריסַאּפ ַא ןופ טייצ יד

 טניימ "קילגמוא, טרָאוו ןטימ זַא ,ןיוש ןסייוו עלַא ןוא .דנַאל ןצנַאג םנופ ןבעל

 ..םָארגָאּפ ןסיורג םעד ןעמ

 טָאה סָאוו ,עילימַאפ עשידיי ַא ץעניטסַארט ןיא ןעניפעג וצ רעווש זיא סע,

 טכַאמעג ןבָאה סעדנַאב סערוילטעפ סָאוו ,םָארגַאּפ ןסיורג םענעי ןופ ןטילעג טינ

 טָאה םורָא ןוא םורָא .סעקיוועשלַאב יד ןגעק "דנָאטשפיוא, ןתעב לטעטש ןיא

 עכעלקילגמוא יד טָאה'מ .ןדיי טרעדנוה ףניפ א טעגרהעגסיוא טלָאמעד ןעמ

 (זיוה סגרעבנעדלָאג ןיא) דָאוואז ןבעל עדייבעג רעסיורג ןייא ןיא ןבירטעגפיונוצ

 טָאה'מ -- עגנוי ןוא עטלא ;ףֶאש יד יוו ןטכָאשעגסיוא ייז ןעמ טָאה ןטרַאד ןוא

 תונברק יד ןופ ןעיירשעג עטלפייווצרַאפ יד תעב ןוא ;טעווענַאשעג טינ םענייק

 *סעינשירַאב עטנעגילעטניא, עקינייא ןבָאה ,טפול רעד ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה

 רעמַאי םעד ןביוטרַאפ וצ קיזומ טימ ידכ ,ענַאיפ רעד ףיוא טליפשעג דָאווַאז םנופ

 .טולב ןטימ ןעגנַאגעגּפַא ןענייז סָאוו ,תונברק יד ןופ ןייוועג סָאד ןוא

 רבק ןסיורג ןייא ןיא םיגורה טרעדנוה ףניפ עלַא יד ןעמ טָאה ךַאנרעד,

 םענעי ןופ ןעמַאנ רעד אד לֶאז ןוא -- לטעטש ןופ רָאטקָאד רעד .ןבָארגַאב

 ךאנ טָאה -- ןסייהעג רע טָאה יקסניברעשטש :ןרעוו טנכייצרַאפ קישטשמַָארגָאּפ

 ךיוא רבק ןסיורג םעד טָאה רע .ןבָארגסיוא טזָאלעג רבק ןסיורג םעד רעירפ

 תונברק ךס א .הפגמ רעכעלגעמ א ןגעק לטימ א סלַא ךלַאק טימ ןטישַאב טזָאלעג

 יד ןעוו ,.רעטעפש .טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב רבק ןסיורג םענעי ןיא ןעמ טָאה

 עסייוו ערעדנַא עלַא ןוא סעדנַאב סערוילטעפ ןבירטרַאפ טָאה טכַאמ-ןטעווָאס
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 ץעניטסָארס

 רעצעניטסַארט יד ןופ רבק-רעדירב םעד ףיוא ןעמ טָאה ,עניַארקוא ןופ סעדנַאב
 טמענרַאפ סָאוו ,הבצמ ענרענייטש עסיזרג א טלעטשעגקעווַא תונברק-םָארגָאּפ
 טפרַאוו סַאוו ,הבצמ רעסיורג רעד ןבעל ןוא .גנעל יד לַאטרַאווק ןצנַאג ַא יאדווא
 עלהבצמ ןיילק א ךיוא טייטש ,סנטייוו רעד ןופ יז טעזרעד ןעמ ןעוו ארומ א ןֶא

 טָאה'מ ןעמעוו ייב ,רעטָאפ א ןבָארגַאב ןעמ טָאה רבק םענעי ןיא .רבק ַא ףיוא

 זיא רעטַאפ רעד ;םִארגָאּפ ןסיורג םעד ןופ טייצ רעד ןיא ןוז א טעגרהרעד
 לֶאז'מ זַא ,ןטעבעג רע טָאה טיוט ןרַאפ ןוא קיטייווצרַאה ןופ ןברָאטשעג רעטעפש

 יד טימ ןעמַאזוצ ןבָארגַאב טגיל ןוז ןייז זאוו ,רבק ןסיורג םעד ןבעל ןגייל םיא
 .תונברק ערעדנַא

 -אב ןגיל'ס ואוו ,רעסיורג ַא רבק ןייא .םירבק ייווצ יוזַא ןטרָאד ןעייטש,

 ןייא ןברַאגַאב טגיל'ס ואוו ,רעניילק ַא רבק ןייא ןוא ,ןדיי טרעדנוה ףניפ ןבָארג

 ןייז טָאה'מ יוו םעדכָאנ קיטייווצרַאה ןופ ןברָאטשעג זיא סָאוו רעטָאפ ַא -- דיי
 .טיוט םוצ טקינייפרַאּפ ןוז

 רעכיוה רעד טימ רבק ןסיורג םעד זיולב ןעמ טעז רַעְבָא סנטייוו רעד ןופ,

 סיורַא רַאנ טייג'מ יוו ןוא .רענייטש עיורג ןוא עטיור ןופ הבצמ רעטיירב ןוא

 טריפ סָאוו ,געוו םעד ףיוא ןייג ךיז טזָאל'מ ןוא רעיוט רעצעניטסָארט םעד ןופ

 דלַאב ןעמ טעזרעד ,םורָא ךעלטעטש עטנעָאנ ערעדנַא יד ןיא ןוא ןעשזידַאל ןייק

 ענרענייטש עסיורג יד ,געוו םנופ טקורעגפַא לסיב ַא ,טייז רעקניל רעד ןיא

 ןיא ךאז ןייק סָאוו ,הבצמ ַא -- ןדיי טרעדנוה ףניפ ןבָארגַאב ןגיל'ס ואוו ,הבצמ
 ...ןטלַאהַאב טינ ןעק ןוא ןלעטשרַאפ טינ ןעק טלעוו רעד

 רעצנַאג רעד ןוא ךיז ןעילבעצ םורָא ןוא םורָא רעמיוב יד ןעוו ,רעמוז,
 טרעוו םורָא ןוא םורָא ץלָא ןעוו ,רעטניוו ןוא ,סנירג טימ טקעדַאב טרעוו טנגעג

 -רעדירב ןסיורג םעד ןופ הבצמ ענרענייטש עכיוה יד -- יינש טימ טקעדַאב

 טייקטערומכעגנָא רעטרעווילגרַאפ ןוא טייקיורג ריא טימ .ןֶא ץלַא ןעמ טעז רבק
 יז טכירק ,רעמוז רעמיוב יד ןופ טייקנירג רעד ךרוד סיורַא ךיז יז טרַאפש

 ;ןטלַאהַאב טינ ךיז טזָאל יז -- רעטניוו יינש םנופ טייקסייוו רעד ףיוא סיורַא
 ייס ןוא ענעגייא ייס ,ןעמעלַא רעטרעוו ןֶא טלייצרעד יז ןוא ןעמעלַא טנָאמרעד יז

 ןרָאי ליפ יוזַא טימ לטעטש ןיא ןעשעג זיא סָאוו ,קילגמוא םעד ןגעוו ,עדמערפ

 .קירוצ
 ואוו ,ץאלפ םעד ץעניטסָארט ןיא טפור'מ יוו ,"עניעסַאב רעד, וצ טפָא ןייג,

 עכעלדנעטשרַאפ ןוא עכעלנייוועג א זיא סָאד -- ךיז טניפעג רבק-רעדירב רעד

 ןוא רעדירב ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ,םימותי ןוא תונמלַא ןיהַא ןעייג סע .ךַאז

 סָאוו ףיוא ןוא ןענייוואב וצ ןעמעוו ןטרָאד טָאה רענייא רעדעי -- רעטסעווש

 .ןגָאלק זצ

 םענעי ןיא ןגיל סע :ןענייוואב וצ ןעמעוו טַאהעג ןטרַאד בָאה ךיא ךיוא,
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןיב .םירבח ןוא דניירפ עניימ ןופ ךס א ,ענעגייא עניימ ןופ ךס א רבק ןסיורג

 -טע ןעגנַאגעגטימ ןענייז רימ טימ ןעמַאזוצ ןוא "עניעסַאב רעד, וצ קַעווַא ךיא

 .לטעטש ןופ ןדיי עכעל

 זיא געוו רעצנַאג רעד לייוו ,ןיהַא ןגָאקשרעד וצ ךיז רעווש ןעוועג זיא סע,

 טנעקעג טינ ןיהַא ןעמ טָאה ןטילש א טימ וליפַא .יינש טימ טעלַאוורַאפ ןעוועג

 ןיא ןכירק ןוא ןטשיופ ערעווש ןיא ןֶאטנָא טזומעג עלַא ךיז ןבָאה רימ .ןרָאפוצ

 םורא ןוא םורא רעדלעפ יד ןופ .ינק יד זיב טכיירגרעד טָאה סַאוו ,יינש ןפיט

 רעווש זיא'ס ןוא טנערבעג טָאה טסָארפ רעד .טניוו רעקרַאטש א ןזָאלבעג טָאה

 טלעק רעד ןיא טפעלשעג ךיז רימ ןבָאה יוזַא ןוא .ןפַאכ וצ םעטַא םעד ןעוועג

 -עגוצ טנַאוו רענרענייטש רעסיורג רעד וצ ןענייז רימ זיב יינש ןפיט ןיא ןוא

 .ןעמוק

 ךיז ןבָאה רימ ןעוו טעיִאוועצ רעקרַאטש ךַאנ ךיז טָאה טניוו רעזייב רעד,

 ,דחפ א ןוא ,ענמוס יוזַא ןעוועג זיא סע .טלעטשעגקעווַא הבצמ רעסיורג רעד ייב

 .ןבָארגעגניירַא המשנ רעד ןיא ףיט ךיז טָאה ,רעיורט ןפיט א טימ טשימעג

 -רעטרע זיולב זיא סָאוו ,הבצמ רעסיורג רעד ףיוא טקוקעג גנַאל בָאה ךיא,

 רעטעפ ןיימ ןעזעג ךיא בָאה ,יוזא קידנקוק ןוא .יינש טימ טקעדַאב ןעוועג זייוו

 ,שטיוואניבאר המלש רבח ןיימ ,לארשי רעגַאווש ןיימ ,ןטרַאד טגיל סָאוו ,לרעה

 בָאה ךיא :;ןטַאט ןייז טימ ןעמַאזוצ טייהרעקידעבעל ןבָארגַאב טָאה ןעמ ןעמעוו

 טוג יוזַא בָאה ךיא סָאוו ,ןדיי טרעדנוה ףניפ עלַא יד ןופ רעמינפ יד ןעזעג

 עטלַאק יד וצ םינפ ןטימ וצ לֶאפ א ןבעגעג ךיא בָאה לֶאמַאטימ ןוא .טנעקעג

 טעפילכעצ יוזַא ךיז ,טנייוועצ יוזַא ךיז בָאה ךיא ןוא הבצמ רעד ןופ רענייטש

 ...זעמענוצנייא ךימ ןעוועג ךעלגעממוא זיא'ס זַא ,לוק ןפיוא

 ביוא ןוא .ןגיוא יד ןופ ןסָאגעג ןרערט יד רימ ייב ךיז ןבָאה לֶאווק ַא ןופ יוו

 ןיא ןעוועג סאד זיא ,ןבעל סָאד יוו טיזט רעד ראחינ ןעוועג לֶאמָא רימ זיא'ס

 רענייטש עטלַאק יד וצ ןלַאפעגוצ םינפ ןטימ ןיב ךיא ןעוו ,טנעמַאמ םענעי

 .לטעטש-סטרובעג ןיימ ןיא רבק-רעדירב םעד ףיוא הבצמ רעסיורג רעד ןופ

 ןטכַאשעגסיוא גַאט ןייא ןיא טָאה'מ סָאוו ,ןדיי טרעדנוה ףניפ ןבָארגָאב ןגיל'ס ואוו

 ..ףֶאש יד יוו

 -עג רבק ןסיורג םוצ רימ טימ ןעמַאזוצ ןענייז סָאוו ,ןדיי יד ןופ רענייק,

 .ןקיאורַאב ךימ טוואורפעג טינ טָאה ,ןעמוק

 .טגָאזעג ןעמ טַאה -- ןענייווסיוא ךיז רע לֶאז -

 !קלח ןשפיה א ךיוא אד טָאה רע ;ןענייוו געמ רע -

 .לוק ןפיוא טנייוועג ץלַָא בָאה ךיא ןוא ,ךיז ןשיווצ טדערעג ןדיי ןבָאה יוזַא,

 ץלֶא ךיא ןיב ,.טקיאורַאב לסיב א טַאהעג ןיוש ךיז בָצה ךיא ןעוו ,רעטעפש ןוא
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 ץעניטסַארט

 טנעקעג טינ טרַאוו ןייא ןייק בָאה ךיא ןוא טרַא ןבלעז םעד ףיוא ןענַאטשעג

 ...זדערסיורַא

 קידארומ ןעוועג זיא'ס ןוא טניוו רעקרַאטש א ןזָאלבעג טָאה'ס שטָאב,

 רעד .רבק-רעדירב םעד ןופ ןייגוצקעווַא טלייאעג טינ ךַאד ךיז ךיא בָאה ,טלַאק

 ובעל ןיימ ןיא לֶאמנייק ןיוש לטעטשסטרובעג ןיימ ךיא לעוו רעמ זַא ,קנַָאדעג

 ןיא בָאה ךיא ןוא ,טרָא םוצ טדימשעגוצ יוו סעפע ךימ טָאה ,ןעז טינ יאדווא

 ..הבצמ רעסיורג רעד ןופ ןעזסיוא ןצנַאג םעד ןעלפמעטשפַא טלָאוועג ןורכז ןיימ

 ...ןסירעגסיורַא רענייטש ןענייז טרָאד ןוא אד יוו טקרעמַאב ךיא בָאה לֶאמַאטימ

 ...טפעלשעג דלַאווג טימ ייז טָאה'מ זַא ,ןענעקרעד טנעקעג טאה'מ

 :טרעפטנעעג רימ טָאה'מ ןוא זיא סָאד סָאוו טגערפעג ךיא באה,

 ...ייברעד השעמ עצנַאג א זיא'ס --

 ןוא ןדיי טימ .ןשטנעמ ךַאנ טימ טדערעג םעד ןגעוו ךיא בָאה רעטעפש,

 -סיוא רעד ןיא סָאוו םעד ןיא זַא ,ןזיוועגסיורָא ךיז טָאה'ס ןוא .םייוג טימ ךיוא

 ןדנוברַאפ זיא ,ןסירעגסיורַא רענייטש טרַאד ןוא אד ןענייז הבצמ רעטרעיומעג

 רימ סָאד טָאה'מ יוו יוזַא רעביא אד ביג ךיא סָאוו ,טקַאפ רעקידריווקרעמ א

 :טלייצרעד

 יד ,ךעלפרעד עקימורַא יד ןופ ךיוא ןוא לטעטש םנופ םירעיופ יד...

 -רַאפ ץעניטסָארט ןיא זיא'ס סָאוו טימרעד ךיז ןעמעש ,לעיצעפס ייז ןופ ערעגניי

 ..םעד ןֶא ןסעגרַאפ טלָאוועג ןטלַאוו ייז ...םָארגאּפ רעכעלקערש ַאזַא ןעמוקעג

 עטסעפ אזַא ןגיוא יד ראפ טייטש'ס ןעוו ןסעגרַאפ סַאד ייז ןענעק יוו רעבַא

 ריא טימ רעבָא ,עקַאט טגייווש הבצמ יד ...!רענייטש ןופ הבצמ עטרעיומעגסיוא

 עכעלקערש יד ,עסיורג יד טלעוו רעצנַאג רעד ראפ סיורַא ךֶאד יז טיירש ןגייווש

 ,קלָאפ ַא ןגעק ןעגנַאגַאב זיא קלַאפ א סָאוו ,ןכערברַאפ ןקיטולב םעד ,הלווע

 ןיא ןרָאפוצ רֶאנ טמוק'ס רעוו ...ןשטנעמ ןגעק ןשטנעמ ,םינכש ןגעק םינכש

 ןַא ןופ שטנעמ א ןַארַאפ לֶאמַא זיא ,ןעמוק סָאוו יד ןשיווצ ןוא ,ןיירַא לטעטש

 ..רבק-רעדירב םעד ןקוקנָא ?עניעסַאב רעד, ףיוא דלַאב רע טייג ,דנַאל רעדנַא

 -נוא ןיוש ןענייז סָאוו יד ,ערעגניי יד לעיצעפס ,טימרעד םירעיופ יד ךיז ןעמעש

 ןעמוק ייז זַא ,טפָא רעייז טפערט'ס ןוא ...טייצ רעיינ רעד ןופ סולפנייא ןרעט

 ייז ןסייר תוחוכ עלַא טימ ןוא ,ןזייא רעקיטש טימ ,קעה טימ טכַאנייב טעפש

 יז טלָאוועג רעייז ןטלָאוו ייז ...הבצמ רעטרעיומעגסיוא רעד ןופ רענייטש סיורָא

 -סיורַָא קיבייא ןגייווש ריא טימ לֶאז יז זַא ,טינ ןליוו ייז ...ףפרַאוועצ ןצנַאגניא

 -עג ןעגנַאגַאב זיא סָאוו ןכערברַאפ ןקיטולב םעד טלעוו רעד רַאּפ ןעיירש

 *...זרָאוו

 טסעפ טייטש יז .ןכערבעצ טינ הבצמ עטרעיומעגסיוא יד ןענעק ייז רעְבָא,

 -טערומכעגנָא רעטרעווילגרַאפ ןוא טייקיורג ריא טימ .ןגיוא יד טכעטש יז ןוא
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 יז ןוא .רעמוז רעמייב יד ןופ טייקנירג רעד ךרוד סיורַא ךיז יז טרַאּפש טייק

 דאב טינ ךיז טזָאל יז -- רעטניוו יינש םנופ טייקסייוו רעד ףיוא סיורָא טכירק

 *...ןרעטשעצ טינ ךיז טזָאל יז .ןטלַאה
 עזייר ןיימ ףיוא ,בָאה ךיא ןעוו ,1932 ןיא ךַאנ ןבירשעג ךיא בָאה סָאד

 .ץעניטסָארט לטעטש-סטרובעג ןיימ טכוזַאב ,דנָאלסור-טעווָאס רעביא

 .רבק-רעדורב ןסיורג םעד ףיוא הבצמ יד ,טרָאד ןבילבעג רעטייוו זיא יז ןוא
 גנוריסַאפ ַא סעפע ןענָאמרעד םייב ןלֶאז ץעניטסַארט ןיא ןדיי יד זַא ,ןבילבעג

 : טגָאז ןענעק
 ...קילגמוא ןרַאפ ןעשעג זיא סָאד --

 ...קילגמוא ןכָאנ ןעשעג זיא סָאד --

 ןיהַא ןענייז םיחצור סרעלטיה ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זיב יוזא

 ...קילגמוא רערעסערג א ךַאנ ןעשעג זיא'ס ןוא ,ןיירָא

 זיא סָאוו ,ץעניטסָארט לטעטש ןיימ ףיוא ןסָאגעגסיוא ךיז טָאה הללק ַא

 !עניארקוא רעד ןיא ןפרָאוורַאפ טייוו

 רעדַא -- זיא סָאוו ,ןבעל א ןופ ןובשח א טרַאד ןריפ ןדיי טניז ןרַאי ןיוש
 ...קילגמוא ןַא ךַאנ -- רַעדֶא ,קילגמוא ןא רַאּפ
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 שזילעוו

 זיא שזילעוו זַא ,ןסייהעג טָאה'ס ןעוו טייצ א ןעוועג זיא סע
 םניא ןבירשרַאפ ןעוועג יז זיא יוזַא ."עניַארקוא רעשיווטיל רעד ןיא טַאטש ָא,

 רעד ףיוא ץאלפ א ןעמענרַאפ ןביוהעגנָא טָאה יז ןעוו ,טרעדנוהרַאי ןטנצכעז

 ענדזעיוא א, יוו ןבירשרָאפ יז טָאה'מ ןעוו טייצ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע .דרע

 יד יוו םעדכָאנ ראי עכעלטע .רעטעפש ןוא ,*עינרעבוג רעקסבעטיוו ןיא טָאטש

 -עג ןבירשראפ טָאטש יד זיא ,טכַאמ רעד ייב ןעוועג ןיוש ןענייז סעקיוועשלֶאב

 -עגנָא יד טיול ןוא ,"טסַאלבָא רעדַארגנינעל ןיא רטנעצ רענָאיִאר, א יוו ןרָאוו

 ןעצ א יוו רעמ טינ ןופ ןענַאטשַאב טרַאד גנורעקלעפַאב יד זיא ןרעפיצ ענעבעג

 .ןשטנעמ טנזיוט

 שזילעוו זיא טרעדנוהרַאי ןטנצעביז םניא ךיוא ןוא ןטנצכעז םניא ךַאנ

 וצ קירוצ דנַאלסור ןופ ןוא דנָאלסור וצ ןליופ ןופ ןעגנַאגעגרעביא לֶאמ עכעלטע

 .טפַאשרעה יד ןטיבעג ןטרַאד ךיז טָאה המחלמ רעדעי ךַאנ ,ןליופ

 -עי ןופ ןטייצ יד ןיא שזילעוו זיא דנַאלסור וצ ןעגנַאגעגרעביא ןצנַאגניא

 טסייוו טָאטש ןיא טניואוועג ןאד ןבָאה סע ןדיי לפיוו .רעטייווצ רעד ענירעטַאק

 ןעוועג דזעיוא ןצנַאג םניא ןענייז 1797 רֶאי םניא זַא ,ןעמונעגנָא זיא סע .טינ ןעמ

 .ןדיי טרעדנוה יירד א יוו רעמ סינ

 יִאלָאקינ ןעוו ,1897 ןיא ,רֶאי טרעדנוה קעווַא ןענייז'ס יוו םעדכָאנ טשרע

 -אב עשידיי יד זיא ,דנַאלסור ןופ ןַארט ןפיוא ןסעזעג ןיוש זיא רעטייווצ רעד

 ןוא .תושפנ טנזיוט ןעצ עפַאנק ןופ ןענַאטשַאב דזעיוא ןצנַאג םנופ גנורעקלעפ

 טָאה סָאד ןוא ,ןדיי טנזיוט סקעז א טניואוועג ןיילַא שזילעוו ןיא ןבָאה ייז ןופ

 . גנורעקלעפַאב רעניימעגלַא רעד ןופ טנעצֶארפ קיצפופ ךרע ןַא טכַאמעגסיוא

 יד טָאה רעבָא ןעמַאנ ַא .ןסקַאוועג טינ לענש לֶאמנייק שזילעוו זיא ללכב

 .ןבירשעג ךס א ריא ןגעוו טָאה'מ ןוא ןסיורג א ןגָארקעג טָאטש

 ןוא עקיטומ ןופ ןעמַאנ א טַאהעג קידנעטש ןבָאה שזילעוו ןופ ןדיי יד

 ןעמַאנ םעד ןבָאה ייז ןוא .םענייק רַאפ טינ ךיז ןגיוב סָאוו ,ןשטנעמ עצלַאטש
 ךֶאנ זיא דנַאלסור ןופ ןֶארט ןפיוא ןעוו ,1823 ראי ןיא ךַאנ לייוו ,טנידרַאפ רשכ

 יוו ןזיוואב ,שזילעוו ןופ ןדיי יד ,ייז ןבָאה ,רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא ןסעזעג

 .טלעוו רעד ןיא עטסקיטכעמ יד רַאפ טינ וליפַא ,םענייק רַאפ טינ ךיז ןגיוב ייז
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 -עג שזילעוו ןופ ןדיי יד ףיוא טָאה'מ ןעוו ,ןטייצ יד ןיא ןעוועג זיא סאד

 דנַאל עצנַאג סָאד טרעדורעגפיוא טָאה סָאוו ,לובלב-טולב םעניימעג םעד טכַאמ

 רעד ןיא זַא ,ןגָאז ןעק'מ ןוא .ןדיי עשיסור עלַא ףיזא ארומ א ןפרַאוועגפיורַא ןוא

 ליפ יוזַא טָאה קלֶאפ רעזדנוא עכלעוו ןופ ,םילובלב-טולב ןופ עטכישעג רעצנַאג

 יוו קיטומ יוזַא ןוא ץלֶאטש יוזַא ןטלַאהעג טינ ךיז ץעגרע ןיא ןדיי ןבָאה ,ןטילעג

 .שזילעוו ןיא

 שזילעוו ןיא לובלב-טולב םעד טימ עטכישעג יד טָאח רַאי ףלעווצ עצנַאג

 ןוא 1823 רֶאי םנופ לירפַא טַאנָאמ םניא ןביוהעגנָא ךיז טַאה סע .ןגיוצעג ךיז

 רעד רַאפ ןוא .1835 רָאי םעד ןופ רָאונַאי טַאנָאמ םניא טקידנעעג ךיז טָאה'ס

 ,יד ןוא ,שינעגנעפעג ןיא ןברָאטשעג עטגַָאלקעגנָא יד ןופ עקינייא ןענייז טייצ

 -עצ יוזַא ןענייז ,גנואיירפאב רעד ןופ גָאט םעד טבעלרעד אי ןיוש ןבָאה סָאוו

 ייז סָאוו ,םירוסי עקיטסייג יד ןופ ןוא ןדייל עשיזיפ יד ןופ ןרָאוועג ןכָארב

 טנעקעג טינ לֶאמנייק םעדכַאנ ןיוש ןבָאה ייז זַא ,ןגַארטעגרעבירַא גנַאל יוזַא ןבָאה

 ענעכָארבעצ ןבילבעג ןבעל ןצנַאג ןפיוא ןיוש ןענייז ייז ןוא ךיז וצ קירוצ ןעמוק

 -רַאפ ןופ ןדיי ןעוועג שזילעוו ןיא עטגַאלקעגנָא יד ןשיווצ ןענייז סע .ןשטנעמ

 עטלַא ,תוכאלמ-ילעב ןוא םירחוס ,עמערַא ןוא עכייר -- ןדנַאטש יילרענעדייש

 זענייז רעטכעט עשידיי עקיטכרַאפסטָאג ןוא עמורפ ,ןעיורפ ךיוא .עגנוי ןוא

 -ץיירק יד ףיוא ךיז ןבָאה עלַא ןוא .ןעוועג שזילעוו ןיא עטגַאלקעגנָא יד ןשיווצ

 "אב וצ ןעוועג שממ זיא'ס זָא ,ץלֶאטש יוזַא ןוא קיטומ יוזַא ןטלַאהעג ןרעהרַאפ

 -ייז עטגָאלקעגנָא יד זַא ,קורדנייא רעד ןרָאוועג ןפַאשעג טפָא זיא סע .ןרעדנואוו

 רעקסבעטיוו רעד סָאוו ןעוועג טינ רעדנואוו ןייק זיא'ס ןוא ,רעגעלקנָא יד רָאג ןענ

 רענעסיברַאפ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסנַאווַאכ טשריפ רַאטַאנרעבוג-לַארְענעג

 -רעטנוא-טפיוה רעד ,ווֶאכַארטס ךיוא ןוא ,טימעסיטנַא ןא ןוא רענַאיצקַאער

 שזילעוו ןיא ןדיי יד סָאוו ףיורעד טכַארבעגפיוא יוזַא ןעוועג ןענייז ,רענייז רעכוז

 רסיק ןרַאפ טגַָאלקַאב םעד ףיוא ךיז ןבָאה ייז זַא ,"הפצוח, אזַא סיורַא ןזייוו

 ...ןייִלָא

 רעשזילעוו םעד ןגעוו ןטייהלצנייא ןבעגוצרעביא ץֶאלפ רעד זיא אד טשינ

 דנַאלסור ץנָאג ןופ ןדיי יד טרעדורעגפיוא קרַאטש יוזַא טָאה סָאוו ,לובלב-טולב

 רעייז ןיוש םעד ןגעוו זדנוא ייב טָאה'מ .קירוצ רֶאי טרעדנוה רעביא טימ ךַאנ

 ןבירשעגנַא םעד ןגעוו ןענייז סָאוו ,קרעוו עטסעב יד ןשיווצ ןוא ,ןבירשעג ךס א

 ןיא ןיירַָא זיא סָאוו ,*לובלב-טולב רעשזילעוו רעד, םגרובזניג לואש זיא ,ןרָאוועג

 קרעוו ןייז ןיא ךיז טָאה גרובזניג ."ןטפירש עשירַָאטסיה, ענייז ןופ דנַאב ןטירד

 ערעדנַא ןוא ןענעסעג ,ןווֶאנבוד ןענייז סָאוו ,ןלַאירעטַאמ-וויכרַא טימ טצונַאב

 -לצנייא ךס א ףיוא טלעטשעגפַא ךיז טָאה רע ;טנַאקַאב ןעוועג טינ רעקירָאטסיה

 ןייק םעד וצ ןיוש ןעק'מ ןוא ,ןטכיולַאב טוג ןינע ןצנאג םעד ןבָאה סָאוו ,ןטייה
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 שזילעוו

 עקינייא ףיוא זיולב ןלעטשפָא אד ךיז רימ ןלעוו רעבירעד .ןבעגוצ טינ סעיינ

 -עוו םעד ןגעוו טדער'מ ןעוו ןייגַאב טינ ךיז ןעק'מ עכלעוו ןֶא ,ןכירטש-טנורג

 רַאנ טינ ןעמַאנ א טכַאמעג שזילעוו ןופ ןדיי יד טָאה סָאוו ,לובלב-טולב רעשזיל

 סָאוו .רעפמעק עווארב ןוא עקיטומ ,עצלַאטש ןופ ךיוא רַאנ ,רעריטרַאמ ןופ

 טייקיטכערעג יד ןוא תמא רעד זַא ,ןסייוו ייז ןעוו ,ךֶאז ןייק רַאפ טינ ךיז ןקערש

 .טייז רעייז ףיזא ןענייז

 עטכישעג רעשידיי ןיא זֶא ,ןעמונעגנָא ןעוועג טייצ עגנַאל א זיא ללכב

 ,טייקשידלעה רעד ףיוא יוו רעמ ןלעטשפַָא עיגָאלָאעריטרַאמ ףיוא ךיז ןעמ לֶאז

 טפָא טָאה סָאד .םיאנוש ערעייז ןגעק ףמָאק ןיא ןזיוועגסיורַא ןבָאה ןדיי סַאוו

 ןענייז ןדיי זַא ,קורדנייא ןֶא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס .ףירגַאב ןשלַאפ א ןפַאשעג

 יד ןיא .קיטכיר טינ זיא סאד ןוא ,ןדלעה ןייק טינ רעבַא ,רעריטרַאמ עסיורג

 ןלעטש ךיז זַא ,רָאלק ןעוועג זיא'ס ןעוו ןאד זליפָא ,ןטייצ עטסרעווש ןוא עטסגרע

 עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןבעל סָאד ןרילרַאפ טושפ טניימ ןגעקטנַא אנוש םעד

 קידריוו ןבָאה ןוא ןגעקטנַא טלעטשעג קיטומ ןוא שידלעה ךיז ןבָאה סַָאוו ,ןדיי

 .קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םנופ דובכ םעד ךיוא ןוא דובכ רעייז טצישַאב

 לייוו ןוא .ןעוועג יוזַא זיא לובלב-טולב רעשזילעוו ןופ ןטייצ יד ןיא ךיוא

 זיא'ס לייוו ,טייקשידלעה זיא סָאד זַא ,ןגַאז טלָאוועג טינ ףיורעד ןבָאה םיאנוש יד

 ןפורעגנָא סָאד ייז ןבָאה ,ייז ןגעק ןלעטש ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,ןענאטשעגנָא טינ ייז

 ."הפצוח עשידיי, ןעמַאנ ןטימ
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 דייא ייב סָאוו םעד ןופ לובלב-טולב רעשזילעוו רעד ךיז טַאה ןביוהעגנָא

 -עג ןלַאפרַאּפ שזילעוו ןיא זיא ווָאנָאוויא ןאילימעי ןעמַאנ ןטימ טסירק א םענ

 םייה רעד ןופ קעווַא זיא רע .ַאידעפ ןעמַאנ ןטימ עלעגניי קירָאי-יירד ַא ןרָאוו

 ןעמ טָאה רעטעפש ןכָאוו ייווצ טימ ןוא ,ןעמוקעג טינ קירוצ רעמ זיא ןוא

 ןעוועג םיא ייב זיא בייל זצנָאג סָאד ןוא ,ןטעגרהרעד א דלַאוו ןיא ןענופעג םיא

 .ןכָאטשעצ

 ןיא ןענופעג לגניי םעד ןופ רעפרעק ןטיוט םעד טַאה'מ רעדייא ךַאנ

 טיירפשרַאפ ,ָאוועיטנערעט ַאירַאמ ַא ענייא ,יורפ עכעלטסירק א טָאה ,דלַאוו

 לרימ וצ טרַאנרַאפ אידעפ עלעגניי עכעלטסירק סָאד ןבָאה ןדיי זַא ,ןעגנַאלק

 רעלעק ןיא ןוא רעלעק ַא ןיא םיא ןעמ טלַאה טרָאד ןוא בוטש ןיא ןָאסנָארהַא
 ןדיי ןענעגרהרעד "טסואווַאב ןיוש זיא'ס יוו, לייוו ,ןענעגרהרעד םיא ןעמ טעוו

 טקַאב'מ סָאוו ,תוצמ יד ןיא טולב רעייז ןצונאב וצ ידכ ,רעדניק עכעלטסירק

 .חספ ףיוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טָאה רעטומ סעלעגניי םעד סָאוו עטשרע סָאד זַא ,בייחתמ זיא לכש רעד

 וצ ןייג ךיילג לָאז'מ זַא ,ייצילָאּפ רעד ןסיוו ןזַאל -- ןעוועג זיא ,ןֶאט טפרַאדעג

 .דניק ןדנואוושרַאפ ריא רעלעק ןיא ןכוז טרַאד ןוא בוטש ןיא ןאסנַארהַא לרימ

 רעד טימ םענייאניא רָאג יז זיא םעד טָאטשנָא .ןָאטעג טינ סָאד טָאה יז רעבַא

 -לעוו ,ָאוועיעמערעי ַאנָא .ןירעכַאמ-ףושיכ א סעפע וצ קַעווַא אוועיטנערעט אירַאמ

 יז זַא .ןדיירנייא טלָאוועג ןעמעלַא טָאה סָאוו ,ענעגושמ עבלאה ַא ןעוועג זיא עכ

 -ערט טימ ןוא ףושיכ טימ פֶאק ַא טיירדעג ריא טָאה ענעי ןוא ,"האיבנ, א זיא

 .ןצנוק ןזיוועג ןוא קיטש טעווַארפעג .טעשטפעשעג ןוא טלפערפעג טָאה יז ;יירעפ

 גָאט ַא קעווַא זיא יוזַא ןוא .טינ רענייק טָאה דניק ענעלַאפרַאפ סאד טכוזעג רעבַא

 .דלָאוו ןיא טיוט ןענופעג ַאידעפ עלעגניי סָאד טָאה'מ זיב ,גַאט ַא ןוא

 ןיא טָאה עכלעוו ,ָאוועיטנערעט אירַאמ עבלעז יד טָאה םעדכָאנ ךיילג

 -יטסָארפ עטושפ א ,יורפ רענעסַאלעגסיוא ןַא רעייז ןופ ןעמַאנ א טַאהעג שזילעוו

 יוו ןעזעג ןיילַא טָאה יז זַא ,עטכישעג א טלייצרעד ,עטרוכיש א ןוא עקטוט

 רעד ייב עלעגניי ךעלטסירק ַא טריפעג חספ גַאט ןטשרע םעד טַאה ןילטייצ הנח

 וצ טריפעג עלעגניי עכעלטסירק סָאד טַאה ,טגַָאזעג יז טָאה ,ענעדיי יד .טנַאה

 ןיהַא ןעמוקעג ןוא .ןדיי עכעלטע טרַאוועג ןיוש ןבָאה סע ואוו ,בוטש ןיא ךיז

 .זיוה סנָאסנָארֶא לרימ ןופ ןדיי יד ןענייז

 טנָאקעג ןצימיא רַאג טָאה סע יוזַא יוו ,ןייטשרַאפ וצ טינ ןעוועג זיא סע

 טימ ךַאנ ןעוו טייצ רעד ןיא ,1823 ןיא ןדיי ףיוא לובלבדטולב ָא ןכַאמ וצ ןלַאפנייא

 ,רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא ,ןיילַא רסיק רעד טָאה ,1817 ןיא ,קירוצ רֶאי סקעז

 טינ ןדיי ףיוא םילובלב עכלעזַא רעמ לֶאז'מ זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסיורַא שוריפב

 .(* טנורג ןייק טינ ןבָאה ייז לייוו ,ןכַאמ

 ןעמ ןעק ,לובלב אזַא ןכַאמ וצ טגַאוועג אי טָאה'מ סָאוו ןיילַא םעד ןופ

 ןסיורג ַא טאהעג ןבָאה סָאוו ,תוחוכ ןענַאטשעג םעד רעטניה ןענייז'ס זַא ,ןעגנירד

 -ןעילימַאפ עשיטילֶאפ יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רשפא ןענייז סָאוו ןוא סולפנייא

 םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןרַאי עטצעל יד ןיא ףיוה ןכעלרעזייק ןיא סעגירטניא

 -עג ךיז טָאה ייז ןופ ענייא סָאוו ,ןעיזרפ עכעלטסירק עטושפ ייווצ יד .ןטשרע

 -יטסַָארפ ַא ,עקיַאטלוה א ןעוועג טַאלג זיא ערעדנַא יד ןוא "האיבנ, א רַאּפ ןטלַאה

 רעקיטכעמ רעמייהעג א ןופ גייצעג סָאד ןעוועג ןענייז ,עטרוכיש א ןוא עקטוט

 עשידיי יד ןריטסערַא טזַאלעג ןבָאה סָאוו ,יד טצישַאב ךיוא טָאה סָאוו ,טנַאה

 סעצֶארפ א ייז ןגעק טריפרַאפ ןוא ןאמקילג עשָאי ןדיי םעד ןוא ןילטייצ הנח יורפ

 .דרָאמ ןלַאוטיר ןופ עגַאלק רעד ףיוא

 סנטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ (לַאניגורָא ןשיסור ןיא) טסקעט רעלופ רעד (* -
 -קחצי ןיא ךיז טניפעג ,1817 ,ץרעמ ןט-6 םעד ןרָאוועג ןּבעגעגסיורַא זיא םָאוו ,לעפַאּב

 ."תונורכזה רפס,, סנָאזנַאטַאנ רעב-בוד ןיא ךיוא ןוא ,"םומד ספא, סנָאזנעוועל רעב
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 שזילעוו

 -ניא ןבעגעג יאדווַא רעצימיא טָאה רעטצנעפ עכיוה רָאג יד ןיא ץעגרע

 -עגסיוא-ףרַאש רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רָאג רשפא זיא סָאד ;סעיצקורטס

 ןביוהעגנָא דנַאלסור ןיא ךיז טָאה סָאוו ,קיטילָאּפ רעשידיידיטנַא רענעכַארפש

 ןעוועג טינ יאדווַא זיא סע ןוא .ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ ןרַאי יד ןיא ,רעטעפש

 ייוצ יד םעד ןיא ןגיוצעגניירַא ןֶא ביוהנָא ןופ ךיילג טָאה'מ סָאוו ,לַאפוצ ןייק

 עטירד ַא ךיוא רעטעפש ןוא ,ָאוועיעמערעי אנַא ןוא אוועיטנערעט אירָאמ ,ןעיורפ

 -סיורַא ךיוא ןענייז עכלעוו ,ָאיִאקסווָאלזָאק יד ןוא ַאווָאמיסקַאמ יד .עטרעפ ַא ןוא

 ןעמ טָאה ,לובלב-טולב ןדעי ןיא יוו .עטגָאלקעגנָא יד ןגעק תודע סלַא ןטַארטעג

 ידכ ,"טנעמיטנעס-עמַאמ, א םעד ןיא ןגָארטניירַא טפרַאדעג שזילעוו ןיא ךיוא

 ,ןדיי יד ןגעק סאה רעמ ךַאנ ןפורסיורַא ןוא ןליפעג יד ןציירעצ וצ רעמ ךַאנ

 ."רעדניק עכעלטסירק ןופ רעדרעמ, יד ףיוא יוו ייז ףיוא קידנזייוונָא

 אמָארדָאלעמ סָאד ןגָארטניירַא טפרַאדעג טָאה "טנעמיטנעס-עמַאמ. רעד

 דנוש יוו טקנופ ,קיטילֶאּפ ןיא רעכַאמ-לובלב ןוא ,ןינע ןצנַאג םעד ןיא עשיט
 ראפ שוח א ןזיוועגסיורָא לֶאמ עלַא ןבָאה ,רוטַארעטיל רעד ןיא רעביירש

 | ...עמַארדָאלעמ

 טָאוו .תוחוכ עמייהעג יד ןופ ןַאלפ רעד זַא ,טכודעג ךיז טָאה גנַאפנָא ןיא

 םנופ ,ילוי ןט16 םעד .ןבעגנייא טינ ךַאד רשפא ךיז טעוו ,סולפנייא סיורג ןבָאה

 יד זא ,לייטרוא םעד ןגַארטעגסיורַא טכירעג רעשזילעוו סָאד טָאה ,1824 רֶאי

 ןענייז ,ןַאמקילג עשֶאי ןוא ןילטייצ הנח ,עטגַאלקעגנָא ייווצ יד ןגעק גנוקידלושַאב
 -סיורַא טכירעג-טפיוה רעקסבעטיוו סָאד טָאה רעטעפש ןוא .טלעטשעגטסעפ טינ

 זיא'ס לייוו .ןעיירפַאב ןצנַאגניא עטגַאלקעגנָא יד לֶאז'מ זַא ,לייטרוא םעד ןבעגעג

 .סעפע ןיא ןייז וצ דשוח ייז טנורג רעטסדנימ רעד אטינ

 טָאה ןעמ סָאוו טימרֶעִד טיירפעג קרַאטש ךיז ןבָאה שזילעוו ןיא ןדיי יד

 רֶאנ טינ ןוחצנ א ןעוועג זיא סָאד .ןעמונעגפָארַא לובלב םעניימעג םעד ייז ןופ

 ךעלקריוו טימרעד ךיז טָאה'מ ןוא .דנַאלסור ןיא ןדיי עלַא ראפ ראנ ,ייז רַאּפ

 -עצ וצ טעברַאעג ליטש רעד ןיא ץעגרע ןבָאה סָאוו ,יד רעבָא .ןעיירפ טגעמעג

 דנַאלסור ץנָאג רעביא ןטיירפשעצ שזילעוו ןזפ ךיז לֶאז סָאוו ,רעייפ א ןזָאלב

 ןזעשעג זיא ןאד ןוא ,טורעג טינ ןבָאה ,ןדיי וצ סאה רעמ ךַאנ ןפורסיורַא ןוא

 .ןטכיר טנעקעג טינ רעירפ ךיז טאה רענייק סָאוו ףיוא ,סניוזא

 געוו ןפיוא ,רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא טָאה 1825 ראי ןופ טסברעה ןיא

 ,גָאט ןייא ףיוא שזילעוו ןיא טלעטשעגפַא ךיז גַארנַאגאט ןייק גרוברעטעפ ןופ

 ןוא .דַארַאּפ ןסיזרג ַא םיא ראפ טכַאמעג ,ךעלנייוועג יוו ,ןעמ טָאה ןטרָאד ןוא

 ףרָאוו א ןבעגעג ךיז יורפ ַא טָאה ,ןעמוקעגרַאפ זיא דַארַאּפ רעד ןעוו ןַאד טקנופ

 ,ןענַאטשעג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,ריפַאּפ א טגנַאלרעד םיא ןוא ינק יד ףיוא םיא ראפ

 ןדיי יד ןעמעוו ,ווָאנַאוויא אידעפ דניק ןכעלטסירק םעד ןופ עמַאמ יד זיא יז זַא

 .טעגרהרעד ןבָאה
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןייק טינ יז טגירק שזילעוו ןיא ָאד זַא ,ןענַָאטשעג ךיוא זיא ריפאפ םניא

 ץלא טוט'מ ןוא ,טעגרהרעד דניק ריא טָאה'מ יוו ראי ייווצ ןיוש ;טייקיטכערעג

 לֶאז ,ןיילא רסיק רעד ,רע זַא ,רעבירעד יז טעב ;עקידלוש יד ןפַָארטשאאב וצ טינרַָאג

 קידלוש ןענייז סָאוו ,ןדיי יד ןפָארטשַאב לֶאז'מ זֶא ,ןעז ןוא םעד ןיא ןשימניירַא ךיז

 .דניק ריא ןופ טיוט ןיא

 -שיטסימ ענייז ןופ רענייא ןיא ןעוועג ,קיטנעק ,ןַאד ןיוש זיא רסיק רעד

 טנורג א ןבעגעג רעטעפש ןרַאי ךס א טימ ןבָאה סִאוו ,ןעגנומיטש עזעיגילער

 רֶאנ ,1825 ןיא ןברָאטשעג טשינרַאג רשפא גַָארנַאגַאט ןיא זיא רע זַא ,ןביולג וצ

 ךס ַא טבעלעג ריביס ןיא םעדכָאנ טָאה רע זַא ןוא תולג ןטכירפָא קעווַא זיא רע

 ןצנַאגניא קידנסעגרַאפ .שטימחק רָאדַאיפ ןעמַאנ ןרעטנוא רעלטעב א יוו ןרָאי

 םילובלב-טולב ןגעק ןבעגעגסיורַא 1817 רֶאי םניא טָאה רע סַאוו ,לעפַאב םעד ןַא

 דֶאכ טשריפ םעד טגָאזעגנָא ןַאד רעטשרע רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ,ןדיי ףיוא

 -יוו ןוא רעקסנעלַאמס ,רעוועליהַאמ םנופ ראטַאנרעביג-לַארענעג םעד ,יקסנַאוו

 ןוא "גנוכוזרעטנוא עכעלטנירג, ַא ןכַאמ םעד ןגעוו לֶאז רע זַא ,טנגעג רעקסבעט

 .ןטייהלצנייא עלַא ןלעטשוצ םיא

 סיפ יד וצ רסיק םעד ןפרַאוועג שזילעוו ןיא ןֶאד ךיז טָאה סָאוו ,יורפ יד

 ,עלעגניי ןכעלטסירק ןטעגרהרעד םעד ןופ עמַאמ יד יוו ןבעגעגנַא ךיז ןוא

 .אוועיטנערעט ַאירַאמ עבלעז יד רָאנ ,עמַאמ יד ןעוועג טינ רָאג ןתמא רעד ןיא זיא

 ןיוש שזילעוו ןיא טָאה'מ עכלעוו ,עטרוכיש ןוא עקטוטיטסַָארפ יד ,עקיַאטלזה יד

 סָאוו ,ןיילא םעד ןופ ןוא .טרַאנעגפַא טושפ רסיק םעד טַאה יז .טנעקעג טוג

 טָאהעג ךיז ייב טָאה יז ןוא רסיק םוצ טזָאלעגוצ דָארַאּפ ןפיוא יז טָאה ייצילָאּפ יד

 ,ןבירשעגנָא ריא רַאפ טָאה רעצימיא סִאוו ,השקב עכעלטפירש א קיטרַאפ

 .תוחוכ עצרַאווש עמייהעג יד ןענַאטשעג זענייז ריא רעטניה זא ,רָאלק זיא

 ןדנוברַאפ ןעוועג סָאד זיא םורָא ןוא םורָא ןוא סולפנייא סיורג טַאהעג ןבָאה סָאוו

 רעד יִאלֶאקינ ,רעדורב סרעדנַאסקעלַא סָאוו ,קיטילָאּפ רעשידיידיטנָא רעד טימ

 טעוו רע יוו לענש יוזא ןריפ וצ ןבילקעג ןיוש סנטייצאב ךיז טָאה ,רעטשרע

 ..ןֶארט ןפיוא ףיורַא רָאנ

 טזַאלעגניירַא אד ךיז ןטלָאוו רימ ןעוו טריפרַאפ טייוו וצ זדנוא טלֶאוו סע

 טייצ עצרוק ַא ,גַארנַאגַאט ןיא טיוט סרעדנַאסקעלַא ןגעוו ןטייהלצנייא יד ןיא

 .גָאט ןייא ףיוא שזילעוו ןיא טלעטשעגפַא געוו ןפיזא ךיז טאה רע יוו םעדכָאנ

 ץירוָאמ רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארפ רעד ךיוא ייז ןשיווצ ןוא ,רעשרַאפ עקינייא

 ,ןרַאוועג ןפַאשעג זיא סָאוו ,עדנעגעל יד זַא ,ןביולג וצ טגיונעג ןענייז ,גָאְלֶאעלַאּפ

 ענייז ןפיוקוצסיוא תולג ןטכירפָא קעווַא טייהרעליטש גַארנַאגַאט ןופ זיא רע זא

 יוו ריביס ןיא ןרָאי ךס א ךַאנ טבעלעג םעדכָאנ טָאה רע זַא ןוא ,טימרעד דניז

 -על עטכַארטעגסיוא ןייק טינ זיא ,שטימזוק רָאדָאיפ ןעמַאנ ןרעטנוא רעלטעב א
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 שזילעוו

 -עג טָאה סָאוו ,רעטשרע רעד יִאלָאקינ זַא ,ךיוא טביזלג'מ .תמא ןַא רַאנ ,עדנעג
 רעדנַאסקעלַא רעדורב ןייז סָאוו םעד ןגעוו טסואוועג טָאה ,ןֶארט םעד טנשרי
 טיירגעגוצ ץלֶא ןיא סנטייצאב רעבירעד ןיוש טָאה רע ןוא ,ןֶאט וצ ךיז טביילק
 (* ..טלעפעג םיא יוו יוזַא הכולמ יד ןריפ וצ ןדָאב םעד

 -אנוש רענעסיברַאפ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןטשרע םעד יִאלַאקינ ייב

 -עג טָאה רע ;ןינע רעקיטכיוו א רעייז ןעוועג *עגַארפ עשידיי, יד זיא ,לארשי

 ןוא .טייקשידיי ןופ יא ןדיי ןופ יא דנַאלסור ןיא ןרעוו וצ רוטפ רענעלפ טַאה

 םעד ןיא טנַאה א טַאהעג ןא ביוהנָא ןופ ךַאנ טָאה רע זַא ,ןייז רעבירעד ןעק'ס

 זא ,טלעוו רעצנַאג רעד ?ןזייוואב, טלָאזעג טָאה סָאוו ,לובלב-טולב רעשזילעוו

 עכעלטסירק ייז ןפאכ םעד בילוצ זַא ןוא חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי

 | .ייז ןענעגרהרעד ןוא רעדניק

 -רַאפ יד טכַא ןיא טמענ'מ ןעוו ,ןסָאלשעגסיוא טינ רעכיז זיא הרעשה אזא
 וצ ןזיוועגסיורַא קידנעטש טָאה רעטשרע רעד יִאלֶאקינ סַאוו ,האנש ענעסיב

 ןבָארגוצרעטנוא טנעקעג רֶאנ טָאה רע סאוו ץלָא ןַאטעג טָאה רע יוו ןוא ןדיי

 .טייקשידיי ןופ םויק םעד

 זיא רעטשרע רעד יִאלֶאקינ יוו םעדכָאנ ךיילג זַא ,רעד זיא טקַאפ רעד

 ,גנוטכיר אזַא ןיא קַעווַא לובלב-טולב רעשזילעוו רעד זיא ,ןֶארט ןפיוא ףיורַא

 ןוא ענליוו ןיא ;דנַאלסור ןיא ןדיי עלַא רַאפ הנכס א ןרָאוועג ךעלקריוו זיא רע זַא

 טכַאמעג ךיוא טרַאד ןוא פעק יד ןביוהעגפיוא ןטימעסיטנַא ןבָאה ענדָארג ןיא

 ןיא ךיוא זַא ,ייברעד ןטלַאהעג טָאה'ס ןוא ,ןדיי ףיוא םילובלב-טולב עכלעזַא

 .ןעשעג עקיבלעו סָאד לֶאז טעטש ערעדנַא

 ןטמַאַאב ןטיורטרַאפ ןייז טמיטשַאב טָאה יקסנַאוואכ טשריפ רעד זעוו
 ךיילג ןעמ טָאה ,"ןשרַאפ, ןעמונעג ךיז טָאה רענעי ןוא ,ןינע םעד ןשרַאפוצסיוא

 וצ רָאנ .רעדרעמ ןתמא םעד ןעניפעג וצ טינ אד זיא הנווכ יד זַא ,ןעז טנעקעג

 טָאה'מ .חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ייז זַא ,ןדיי יד ףיוא דלוש יד ןפרַאוו

 עניילק ךיוא ןוא ןעיורפ .רענעמ ,תוחפשמ עשידיי עצנַאג ןריטסערַא וצ ןביוהעגנַָא

 : קרעוו עדנגלָאפ עז ,טיוט סנטשרע םעד רעדנַאפקעלַא םורָא שינמייהעג רעד ןגעוו (*
 א[הוגנס6 2160100016. 716 [:תוקזמ 3116 (281.

 [. עהסאהאט. /[ות6קהדסק הה6א6המהק [16קממה ₪ 0ד8ק61 96007 ]ץ3אווצ

 6. 116הפ7עמספ. ,16ה4 ₪ תוסתת ת6א6המ10056א010 66.

 יד טנפעעג 1981 ןיא טָאה'מ ןעוו זַא ,ןענָאמרעד וצ קירעביא טינ ךיוא זיא סע

 ענורט יד זַא ,ןעגנַאלק ןגָארטעגמורַא םעדכָאנ ךיז ןּכָאה ,ןרַאצ עשיסור יד ןופ סענורט

 .קידייל ןעוועג זיא ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,טרַאפשרַאפ סעמרוט יד ןיא ןעמ טָאה ןשטנעמ קיצרעפ ןוא עכעלטע .רעדניק

 ןזיווַאב טינ זיא דלוש רעייז ןוא עטגָאלקעגנָא זיולב ןעוועג ןענייז ייז שטָאכ ןוא

 טָאה'מ ןוא ןטייק ןיא טדימשעג ןטלַאהעג שינעגנעפעג ןיא ייז ןעמ טָאה ,ןרַאוועג

 עקינייא ןוא ,*ןייז הדומ, ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןעשטומ ןוא ןקינייפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ייז

 -ירָא טנעקעג טינ ןיוש ןעגנוקינייפ עכעלקערש יד ןבָאה עטריטסערַא יד ןופ

 ,ןברָאטשעג ןענייז ייז ןעוו ןוא ,עמרוט ןיא ןברַאטשעג ןענייז ייז ןוא ןגָארטרעב

 ןענייז ייז ןוא סַאג ןיא ןפרַאוועגסיורַא טושפ סרעפרעק עטיוט ערעייז ןעמ טָאה

 ייז ןוא ןעמונעגוצ טרַאד ןופ ייז טָאה אשידק-הרבח זיב טסימ ןפיוא ןגעלעג

 .לארשי-רבק וצ טכַארבעג

 רערעטצניפ רענעי ןיא טָאה'מ סָאוו ,ןדיי רעשזילעוו יד ןופ טומ םעד רעבַא

 וייק .ןכערב טנעקעג טינ ץלֶא ןעמ טָאה .טעשטומעג ןוא טקינייפעג יוזַא טייצ

 קיטומ ןוא קידלודעג .ןזיוועגסיורָא טינ טייקכַאווש ןייק טָאה ייז ןופ רענייא

 ,ןרעהרַאפ-ץיירק יד ףיוא ןוא ,ןגָארטעגרעבירַא םישק-םיונע עלַא יד יז ןבָאה

 ךיז ייז ןבָאה ,טכַאנייב ךיוא רָאנ ,גָאטייב רֶאנ טינ טכַאמעג טפָא טָאה'מ סָאוו

 .ןרעדנואווַאב וצ ןעיועג זיא'ס זַא ,קידריוו יוזַא ןוא ץלֶאטש יוזַא ןטלַאהעג

 טלדנַאה אד זַא ,לַאפ אזא ןיא ןליפ ןוא ןסייוו סָאוו ,עכלעזַא רֶאנ עקַאט

 ןטלַאה טנעקעג ךיז ןבָאה ,לארשי-ללכ ןצנַאג ןגעוו רָאנ ,ייז ןגעוו רֶאנ טינ ךיז

 ךיז ןבַאה ןדיי רעשזילעוו יד יוו קיטומ יוזָא ןוא קידריוו יוזַא ,ץלֶאטש יוזא

 .ןטלַאהעג

 ,עטגַאלקעגנָא יד ןופ רענייא טָאה -- ?!טינ ארומ ןייק םענייק רַאּפ בָאה ךיא,

 -סגנוכוזרעטנוא רעד ןופ רעדילגטימ יד ףיוא ןעירשעג ןיפירכ םייח דמלמ רעד

 ךיא בָאה סַאוו, -- .רעהרַאפ-ץיירק א ףיוא ןעמונעג םיא ןבָאה סָאוו ,עיסימָאק

 ריא !םינלזג טנעז ריא ,ָאי !רעלדניווש ןוא םינלזג טנעז ריא ?ךייא רַאפ ארומ

 יוו ןשטנעמ עטנוזעג ןוא עקרַאטש עכלעזַא טלעוו רעד ןופ טכַארבעגמוא טָאה

 גָארטסַא ןיא ןברָאטשעג ןענייז ייז ןעוו ;ןַאסנָארַא בקעי ןוא ןילרעב והירמש

 .תולבנ סיורַא טפרַאוו ןעמ יוו ןסיורד ןיא ןפרָאוועגסיורַא ייז ריא טָאה (הסיפת)

 *!זדנוא טעגרה ריא ,זדנוא טעשטומ ריא ,זדנוא טקינייפ ריא

 יד ףיוא ןעירשעג ,םייח 'ר ,דמלמ רעשזילעוו רעמערַָא רעד טָאה יוזַא

 ןוא טרעדנוה םוצ םיא ןבָאה ייז ןעוו ,.עיסימָאק רעד ןופ סעקינווָאנישט ענשזַאוו

 יוו ןדיי ןעלפמעטש וצ הנווכ רעד טימ עגַארפ עבלעז יד טלעטשעג לֶאמ ןטנייא

 טנַאטוידַא-לגילפ םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא ."רעדניק עכעלטסירק ןופ רעדרעמ,

 רעד ןיא ןקילייטַאב וצ ךיז גרוברעטעפ ןופ טקישעגוצ ןעוועג זיא סָאוו ,ןירוקש

 :טגָאזעג שזילעוו ןופ דמלמ רעמערַא רעד טָאה ,גנוכוזרעטנוא

 ןרעגלַאוו ןיוש ךיז ןלעוו ענייד ןשינעטכַארטסיוא ןוא תוישעמ עלַא יד ןעוו,

 ??טולב ךעלטסירק ןצונַאב רימ .תמא ןא ןביילב ךֶאד תמא ןיימ טעוו ,טסימ ןפיוא
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 שזילעוו

 עשידיי ןופ טולב טפָאצ ריא !טולב שידיי טקנירט ריא !ןגיל ַא זיא סאד ,ןיינ

 "!רעדניק

 טָאה ,םאלרימ ףסוי ןעמַאנ ןטימ דיי א ,עטגַאלקעגנָא יד ןופ רערעדנַא ןַא

 סעקינווָאנישט עשיסור ענשזַאוו יד ןופ ןכַאמ וצ קזוח טביולרעד וליפַא ךיז

 -וצ ךיז רעהרַאפ-ץיירק א ףיוא טָאה רע ןעוו ,לֶאמנייא ןוא ,עיסימָאק רעד ןיא

 טגָאז יז יוו ןוא טלייצרעד אוועיטנערעט ַאירַָאמ יד סָאוו ,סנגיל יד וצ טרעהעג

 -לֶאטש רעד ,רע טָאה ,ןגָאז ןסייהעג ריא טָאה ןיילַא ווָאכַארטס סָאוו ,ץלָא ךַאנ

 "אב ַאזַא טכַאמעג ,םינפ ןפיוא לכיימש ןשיטַאפש א טימ ,דיי רעשזילעוו רעצ

 :גנוקרעמ

 טינ ףענרעלסיוא ןעק עלעיעסַאר !יז לֶאז ןבעל ,עלעיעסַאר-יעסַאר ,יִא,

 ןעק עלעיעסַאר .ךעלגעמ ךאז רעדעי זיא דנַאלסור ןיא זַא ,ןעמ טגַאז טסיזמוא

 -עג רימ ןבָאה סעדייז ערעזדנוא ןופ !סרעטסיימ ,ןבעל'כ -- ,קסע ןַא ןאטפַא

 ףיוא םילובלב עכלעזַא ןכאמ לֶאז'מ ,ןפערט טגעלפ ןליופ ןיא ךיוא זֶא ,טרעה

 טינרָאג םעד ןופ טגעלפ ,טלעג טלֶאוועג םעד טימ ןעמ טַאה ןטרַאד רַאנ ,ןדיי

 ייעלעיעסַאר ,עלעיעסַאר ,יִא ...ןרעוו

 ַאזא טימ טָאה דיי רעשזילעוו ַא סָאוו ןעוועג טינ רעדנואוו ןייק זיא סע

 .ןליופ ןופ לייט א ןעוועג ךַאנ זיא טָאטש יד ןעוו ןטייצ יד טנָאמרעד ליפעג

 קיצפופ ןוא ןייא ,1772 ןיא טשרע ןעגנַאגעגרעביא טַאטש יד זיא דנַאלסור וצ

 ךֶאנ ןענייז סע .ןביוהעגנָא ךיז טָאה לובלב-טולב רעסיורג רעד רעדייא רָאי

 עגנוי יד ןיא ןבָאה סָאוו ןוא טקנעדעג סָאד ןבָאה סָאוו ,ןדיי רעשזילעוו ןעוועג

 -עב ןייז ייז טעוו ןרַאצ עשיסור יד ןופ ץוש ןרעטנוא זַא ,טפָאהעג יאדווַא ןרָאי

 ...סענַאּפ ןוא ןגינעק עשיליזפ יד ןופ ץוש ןרעטנוא יוו רעס

 ,ץלָאטש ןטלַאהעג ןרעהרַאפ-ץיירק יד ףיוא ךיז ןבָאה סָאוו ,יד ןשיווצ

 -לעב עשידיי עקידובכב יד ןרעוו טנַָאמרעד ךיוא ףרַאד ,קידריוו ןוא קיטומ

 .ןילרעב עווַאלס עטתיבה

 ןוא עמרוט ןיא ןיירַא זיא יז ןעוו ,רֶאי קיצפופ ןוא ריפ ןעוועג טלַא זיא יז

 - החפשמ רעצנַאג ריא ףיוא, ןוא .רֶאי ןיינ עפַאנק ןטלַאהעג טרַאד יז טָאה'מ

 יוו ךיז טָאה -- ,םולשה-וילע ,גרובזניג לואש רעקירָאטסיה רעזדנוא טלייצרעד

 ,(ילרעב הרפש) רעטכַאט ריא ,(ןילרעב והירמש) ןַאמ ריא .החכות יד ןסָאגעגסיוא

 ןענייז ןוא ןייפ יד ןטלַאהעגסיוא טינ ןבָאה (ןַאסנָארַא שריה בקעי) םעדייא ריא

 רעד ןוא רעדירב עריא ךיוא יוו ,ןוז רעקיצנייא ריא .הסיפת רעד ןיא ןברָאטשעג

 ןופ רענייא טרעדנוזעגפָא גנערטש ,עמרוט ןיא ןסעזעג ןענייז ,רעריא רַעגָאווש

 טָאה יז .טומ סעווַאלס ןכָארבעג טינ ןבָאה ןקילגמוא עלַא יד רעבַא .ןרעדנַא םעד

 גנוקידיילַאב א רַאּפ ןטלַאהעג יז טָאה סָאד .ןקידייטרַאפ טוואורפעג טינ וליפָא ךיז

 דאב ַא יוו רָאנ ,עטגָאלקעגנָא ןַא יוו טינ ןעמונַאב ךיז טָאה יז .ןיילַא ךיז ראפ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעד טרעדיילשעג ןילרעב עווַאלס טָאה ,גנוטכַארַאפ טימ ,ץלֶאטש .ןירעקידלוש

 .(* "םענייק קידנעווענַאש טינ ,תמא ןרעטיב םעד ןיירַא םינפ ןיא עיסימָאק

 ,זדנוא ןגעק תודע יוו סיורָא ןטערט סָאוו ,ןעיורפ עכעלטסירק יד --

 -רעד ,טגָאזעג ןרעהרַאפ-ץיירק יד ןופ םענייא ףיוא יז טָאה -- !סעטרענגיל ןענייז

 -סַארְּפ ןוא אווָאמיסקַאמ איטָאדווַא ,אוועיטנערעט אירַאמ ןופ ןעמענ יד קידנענַאמ

 עלַא .ןגָאז ייז טסייה ווָאכַארטס סָאוו ץלַא ןגָאז ייז -- .ַאיִאקסווָאלזָאק ַאיווָאק

 -רעד וצ סיוא ייז ןענרעל ,ןיילַא ןירוקש וליפָא ,.עיסימָאק רעד ןופ רעדילגטימ

 ןוא .טרָאוו תמא ןייא ןייק ַאטינ זיא'ס עכלעוו ןיא ,ןכַאז עטכַארטעגסיוא ןלייצ

 יעשלַאפ ןענייז ,ףיונוצ טלעטש'מ סָאוו ,ןריפַאּפ יד

 ןעוו ןאד זיולב זַא ,טגָאזעג עיסימָאק רעד ןופ ןעמעלַא יז טָאה ארומ ןַא

 ןפיוא למיוב יוו ןעמוקסיורַא תמא רעד טעוו ,ןצעזרעטנורַא ןעמעלַא ייז טעוו'מ

 .רעסַאוו

 יד ןיא ךיילג ןעמעלַא ץלָאטש קידנקוק ,טגַאזעג יז טָאה -- השקשינ --

 עוואלס טעוו ,טייצ עקיטכיר יד ןעמוק טעוו סע ,ןעז טעוו ריא .השקשינ -- ,ןגיוא

 !עוואלס ענעגייא יד ןייז רעדיוו

 -עגנָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ווָאקטורפ עטַאנ דיי רעד ךיוא

 -ץיירק יד ןופ םענייא ףיוא .קיטומ ןוא ץלֶאטש רעייז ןטלַאהעג ךיז טַָאה ,עטגָאלק

 :טגָאזעג עיסימָאק רעד ןופ רעדילגטימ עלַא וצ רע טַאה ןרעהרַאפ

 -וצסיוא זיא הנווכ רעייא לייוו ,ןגָאז וצ סָאוו סעיוג יד סיוא טנרעל ריא,

 עיסימָאק רעד ןיא עלַא ריא ,ָאי !רעדרעמ טנעז ןיילַא ריא !דיי עלַא ןטָאר

 -רעד טעוו .טנעה ערעייא ןופ סיורַא ךאז יד רֶאנ לֶאז !םינלזג ןוא רעדרעמ טנעז

 י!טינ ארומ ןייק ךייא ראפ ןבָאה רימ .ןרעוו טינרַאג ןופ

 טָאה ןיילַא רעטשרע רעד יִאלֶאקינ סָאוו רעדנואוו ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 קיטומ ןוא ץלֶאטש יוזַא ךיז ןטלַאה שזילעוו ןיא ןדיי יד סָאוו ןדייל טלָאוועג טינ

 עקרַאטש ערעייז טָאה רע .תושפנ-תנכס טושפ זיא גנוטלַאה אזַא ןעוו טייצ ַא ןיא

 ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה'מ ןעוו ןוא .ךיוא ןובשח ןייז ףיוא ןעמענ טנעקעג רעטרעוו

 -ץיירק יד ףיוא ןדער שזילעוו ןיא ןדיי עטגָאלקעגנָא יד יוזַא יוו ןוא סָאוו

 זא ,לעפַאב א טקישעגוצ טייהרעליטש רע טָאה ,עיסימָאק רעד ןופ ןרעהרַאפ

 שזילעוו ןיא ןדיי עטגַאלקעגנָא יד ןעמ לֶאז "גנוריפפיוא רעקידהפצוח, רַאפ

 .ץימש ןבעג

 אזַא ןעמוקעגנָא ןיילַא רסיק םנופ זיא'ס רעדייא ךֶאנ זַא ,זיא תמא רעד

 רעבָא .ץימש גונעג ןבעגעג שזילעוו ןיא ןדיי עטגַאלקעגנָא יד ןעמ טָאה ,לעּפַאב

 ןייג וצ טיירג ןענייז סָאוו ,ןדלעה עתמא יוו .ןכָארבעג טינ טומ רעייז טָאה סָאד

 -נָא עלא ןבָאה ,טכערעג ןענייז ייז זַא ,ןליפ ןוא ןסייוו ייז לייוו ,םשה-שודיק ףיוא

 .916 'ז ,8 דנַאּב ,קרעוו עשירַאטסיה (*
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 שזילעוו

 ןצנַאג םנופ דובכ םעד טצישַאב ץלָאטש ןוא קידריוו שזילעוו ןיא ןדיי עטגָאלקעג

 סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טסואוועג ןֶא ביוהנָא עמַאס ןופ ןבָאה ייז .לארשי-ללכ

 רעד פַא טגנעה םעד ןַא זַא רָאנ ,ןינע רעכעלנעזרעפ א רערעייז זיולב טינ זיא

 סָאד זיא רָאלק רעייז ןוא .דנַאלסור ןיא ןדיי עלַא ןופ לַאזקיש רעקידרעטייוו

 טָאה ןיפירכ םייח דמלמ רעד סָאוו ,ךעלווירב יד ןיא ןרָאוועג טקירדעגסיוא
 .עמרוט ןופ ןבירשעג

 יד סָאוו ,.ךעלווירב יד ןיא ןבירשעג ןיפירכ םייח 'ר טָאה -- ,ןסיוו טייז,

 .טייוו רעייז ךיז ןטסעמרַאפ ייז זַא ,ןסיוו טייז -- ,טפַאכרַאפ טָאה עיסימָאק

 עלַא רעביא טפיול ...קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד ןטָארסיוא ,םולשו-סח ,ןליוו ייז

 !הרצ א ,קילגמוא ןֶא :לוק ןפיוא טיירש ןוא ,טיירפשעצ ןענייז ןדיי זאוו ,תומוקמ
 ..ןייז ללפתמ ןעמ לֶאז ,ןערַאטס ךיז ןעמ לֶאז ,ןבעל סָאד ןלעטשנייא ןעמ לֶאז

 י!סעפע טוט ,ףיונוצ ךיז טביילק .םינמחר ינב םינמחר ,ןדיי רעדירב

₪ 
% <* 

 -עביא ןגיוצעג ךיז טָאה לובלב-טולב רעסיורג רעד סָאוו ,ןרָאי עלַא יד ןיא

 .עטגָאלקעגנַא יד ןגעק ןזייווַאב ןייק ןגירק טנעקעג טינ ץלָא טָאה'מ סָאוו ,םעד

 רֶאנ ,עטגָאלקעגנָא יד רֶאנ טינ .טָאטש עטרעגַאלַאב ַא יוו ןעוועג שזילעוו זיא

 ןפיוא קידנעטש טלַאה'מ סָאוו ,ענעגנַאפעג יוו טבעלעג טרַאד ןבָאה ןדיי עלַא

 ןעוועג .רסיק םנופ לעפַאב ןפיוא ,ןענייז םישרדמ"יתב ןוא ןלוש עלַא ןוא .גיוא

 טרַאטעג טינ בוטש ןייק ןיא וליפַא ןבָאה ןדיי ןוא טעמתחרַאפ ןוא ןסָאלשעג

 ייב ןעמ טָאה םירפס ערעדנַא ךיוא ןוא תורות-ירפס עלַא ןוא ,רוביצב ןענווַאד

 ,ייצילָאּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ייז ןוא ןעמונעגוצ ייז

 ןַאד ןבָאה -- ,ווֶאנבוד רעקירָאטסיה רעד טביירש -- ,ןדיי עכעלקילגמוא יד,

 .(* *ץרַאה סָאד ןענייווסיוא טוג ךיז ןוא ןענוואד וצ ואוו טאהעג טינ וליפָא

 טליפשעג לובלב-טולב רעשזילעוו םעד ןיא טַאה עלַאר עסואימ א רעייז

 ,ענווָאבָאב לטעטש םנופ דיי רעטדמשעג א ,יקסנידורג ןאטנַא רעסיוועג ַא רענייא

 זיא רע ןעוו זַא ,תוישעמ טלייצרעד ןווַאכארטס טָאה רע .עינרעבוג רעקסנימ

 רעדניק עכעלטסירק טעגרהרעד חספ ראפ ךיוא ןיילַא רע טָאה ,דיי ַא ןעוועג ךֶָאנ

 -רעד ךיוא טָאה רע .חספ ףיוא טקַאב'מ סָאוו ,תוצמ יד ןיא טולב רעייז ןצונַאב וצ

 סָאוו ץלַא ןבירשרַאפ זיא'ס ואוו ,"רפס ןעמייהעג, ַא ןגעוו עטכישעג א טלייצ

 דמושמ םעד זיא סע ".רעדניק עכעלטסירק ןענעגרהרעד, ןגעוו ןסיוו ףרַאד'מ

 ןוא חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא ,ןזייוואב וצ ןבעל ןיא ןעגנַאגעג

 ,חישמ ןתמא ןַא ןיא יוו ןסוזעי ןיא ןביולג ןביוהעגנָא טָאה רע טניז ,טציא זא

 .דוס םעד ןבעגוצסיורַא בוח ןקילייה ןייז ראפ סע רע טלַאה

 .137 'ז ,9 דנָאּב ,םינורחאה תורודב לארשי ימי ירבד (*
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ךיז טָאה רע .בוט ןבא ןַא ןֶא יוו טפַאכעגנָא םעד ןֶא ךיז טָאה ווָאכַארטס

 עלַא יד וצ טרעהעגוצ טוג ךיז ןוא םוטעמוא טריפעגמורַא דמושמ םעד טימ

 -סיורַא רעטעפש ךיז טָאה'ס ןעוו רעבָא .טלייצרעד םיא טָאה רע סָאוו ,תוישעמ

 טָאה רע זַא ןוא .ףרואווסיוא ןא ןוא רעלדניווש ַא טָאלג זיא דמושמ רעד זא ,ןזיוועג

 רע .ןבעל סָאד ןעמונעג ךיז ווַאכַארטס טָאה ,טלעג בילוצ זיולב ןַאטעג סָאד

 ,ןטיוט א טעב ןיא ןענופעג םיא טָאה'מ ןוא םס לשעלפ א ןעקנורטעגסיוא טָאה

 טבעלרעד ךיז ןבָאה שזילעוו ןופ ןדיי יד סָאוו ,המקנ עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ןוא

 .טלעוו רעד ןופ זעגנערבוצמוא ייז טגעלרַאפ ךיז טָאה סָאוו ,אנוש א ןיא
 סווֶאכַארטס טימ רעבָא ,1830 רֶאי םנופ גנילירפ םניא סָאד זיא ןעוועג

 -ַאק יד טָאה'מ ןעוו .טקידנעעג טינ ךיז לובלב-טולב רעשזילעוו רעד טָאה טיוט

 םנופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןינע ןצנַאג םעד ןעמ טָאה ,טזיילעגפיוא עיסימ

 ,רודעצֶארפ עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןטרַאד ןוא ,גרוברעטעפ ןיא טַאנעס

 טָאה שזילעוו ןיא עטגַאלקעגנָא יד ןוא .ןרָאי ףיוא טפעלשרַאפ ךיז טָאה סַאוו

 .שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ ןטלַאהעג ץלֶא ךַאנ ןעמ

 וצ ייז ןבָאה ,ןטלַאהעגפַא ןבָאה ןרָאטַאנעס יד סָאוו ,ןעגנוציז עלַא יד ףיוא

 ןצנַאג םעד טָאה'מ ןעוו טשרע .ןעמוק טנעקעג טינ סולשַאב ןקימיטשנייא ןייק

 -הכולמ םנופ ,טַעווָאס-ינעווטסרַאדוסַָאג םנופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןינע

 זעמענ לֶאמ עלַא ראפ לֶאמ ןייא ןיוש טעוו טציא זַא ,טסואוועג ןעמ טָאה ,טָאר

 .עגַאל יד רָאלק ןכַאמ טעוו סָאוו ,קלָאט א וצ ןעמוק טעוו'מ ןוא ףוס ַא

 טפרַאדעג טָאה לובלב-טולב רעשזילעוו םעד ןגעוו ןריפַאּפ עלַא ןקוקרעביא

 ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעכלעוו ,ווָאניוודרָאמ שטיווָאנָאימעס יִאלָאקינ ףַארג רעד

 ןינע רעד סָאוו ,סנ ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןגָאז ןעק'מ ןוא .רָאי קיצכָא ןופ ןקז ַא

 .טנעה ענייז ןיא ןלַאפעגניירַא דֶארג זיא לובלב-טולב רעשזילעוו םעד ןגעוו

 ךיז טלָאוו'ס רעדָא ,ןגיוצראפ רעגנעל ךֶאנ יאדווא סאד ךיז טלַאוו ,רע טינ ןעוו

 ,טקידנעעג שרעדנַא ןצנַאגניא

 -עּפָארייא ןַא ךיוא ןוא שטנעמ רעלַארעביל ַא ןעוועג זיא ווָאניוודרָאמ ףַארג

 טבעלעג טייצ ערעגנעל א רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא .שטנעמ רעטעדליבעג-שיא

 -ַאמעד ןופ טסייג םעד טפַאזעגנייא ךיז ןיא רע טָאה טרַאד ןוא דנַאלגנע ןיא

 -רַאּפ וצ רעטשרע רעד ןעוועג דנַאלסור ןיא רע זיא 1802 רֶאי ןיא ךֶאנ .עיטַארק

 דניירפ רעטוג א ןעוועג זיא רע ."רעטסינימ-ןטָאלפ, ןופ טמַא םעיינ םעד ןעמענ
 ףיוא ,יקסנארעפס ליאַאכימ ןטנרעלעג ןוא ןאמסטַאטש ןשיסור ןטמירַאב םעד ןופ

 רערַאלק רעקיצנייא רעד, זיא רע זַא ,טגָאזעג לֶאמָא טָאה ןָאעלָאּפַאנ ןעמעוו

 ,הכולמ רעד ןיא ןטמַא עקיטכיוו רעייז ןעמונראפ טָאה רע ;"דנַאלסור ןיא פֶאק

 -עג טרַאד םיא ןעמ טָאה ,טַעווַאס-ינעווטסרַאדוסָאג םניא ןייִרָא זיא רע ןעוו ןוא

 רעייז ןעוועג ךַאנ רע זיא וצרעד .ןשטנעמ ןטסגילק ןוא ןטסקיאעפ ןרַאפ ןטלַאה
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 שזילעוו

 ןעמונעגרעביא טָאה רע ןעוו ןוא .שטנעמ רעכעלרע ןַא רעייז ןוא רעשיגרענע ןא

 ןיא טלמַאזעגנָא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןטנעמוקָאד עַלַא יד ןרידוטש וצ טעברַא יד

 -עג רעייז ןָאטעג סָאד רע טָאה ,לובלב-טולב רעשזילעוו םעד טימ גנודניברַאּפ

 ןוא ןעמוקעג זיא רע עכלעוו וצ ,ןסולש יד טימ'זַא ,ןגָאז ןעק'מ ןוא ,טפאהנסיוו
 ןופ עמרַָאפ רעד ןיא ,ןבעגעגפַא םעד ןגעוו טָאה רע סָאוו ,טכירַאב םעד טימ

 רעשיסור רעד ןופ דובכ םעד טעוועטַארעג רע טָאה ,גנולדנַאהפָא רעכעלדנירג א

 .קלָאפ ןשיסור םנופ ךיוא ןוא ץנעגילעטניא

 קילברעביא ןכעלטכישעג ןטיירב א טלעטשעגוצ טָאה ווָאניוודרָאמ ףארג

 ןופ ,ןלַאווק יד ףיוא ךיז קידנלעטשפָא ןוא ,ללכב ןדיי ףיוא םילובלב-טולב ןגעוו

 זַא ,ןזייוואב וצ טפעשעג טָאה יקסנַאווָאכ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד ןענַאוו

 קרעוו, יוו טריזירעטקַארַאכ ייז רע טָאה ,חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי

 -נוט ןופ ןרָאוועג טרעטצניפרַאפ ןענייז עכלעוו ,תוחומ ןופ ןפַאשעג ןענייז סָאוו

 ."ןלייטרוארַאפ עלעק

 לטימ, ַא יוו טלפמעטשעג רע טָאה לובלב-טולב רעשזילעוו ןצנַאג םעד

 טייצ אזַא ןיא, זַא ,רע טגָאז רעטייוו ןוא *ןדיי ןגעק לייטרוארַאפ םעד ןעיינַאב וצ

 טימ ןעמעגרַאפ טפרַאדעג טינרַאג ךיז טכירעג סָאד טלֶאוו גנורעלקפיוא ןופ

 טָאה'מ סָאוו ,ןדיי קיצרעפ ןוא עכעלטע ןגעוו ךיז טלדנַאה סע לייוו רָאנ ,ןינע ַאזא

 רעד ןיא וליפַא ןכיילג ןייז טינ טָאה ןינע רעד ןוא ,עמרוט ןיא טצעזעגניירַא

 -עד רעכעלטכירעג רעד רעבירעד טלַאה ,ןסעצַארפ עקילַאמַא יד ןופ קינָארכ

 יד ןטכָארטַאב וצ טכילפ ןייז ראפ (טעווָאס-ינעווטסרַאדוסָאג םנופ) טנעמַאטרַאּפ

 ףוס א ןכַאמ וצ ידכ ,טייקמַאזקרעמפיוא רעטסערג רעד טימ ןוא ךעלריפסיוא ךַאז

 *.טלעוו רעטעדליבעג רעד ראפ ןויזב ַא זיא סָאוו ,לייטרוארַאפ םעד וצ

 -וסָאג רעד טָאה 1835 רֶָאונַאי ןוא 1834 רעבמעצעד ןופ ןטַאנָאמ יד ןיא

 -עג ךיז טָאה'מ זיב םעד ןגעוו ןעגנוציז ריפ ןטלַאהעגּפַא טעווַאס-ינעווטסרַאד

 ןלַארעביל םעד ןופ עיצַאדנעמַאקער יד ןרַָאוועג ןעמונעגנָא זיא ןַאד ןוא .טגינייא

 שזילעוו ןיא טָאה'מ סָאוו ,ןדיי עלַא יד ןעיירפַאב ךיילג לֶאז'מ זַא ,ווָאניוודרַָאמ ףַארג

 ןענעפע ךיוא ךיילג לָאז'מ ;שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ ןטלַאהעג טייצ עצנָאג יד

 -וצ ןוא .טעמתחרַאפ שזילעוו ןיא טָאה ןעמ סָאוו ,םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עלא

 עכעלטסירק ריפ יד ךייש סָאוו ןוא .טרָאד ןענוואד וצ טכער יד ןדיי יד ןבעגקיר

 דווָאלְזָאק ַאיווָאקסַארפ ,ָאווָאמיסקַאמ איטָאדווַא .ָאוועיטנערעט אירַאמ ,ןעיורפ

 ןטפשמרַאפ טפרַאדעג יירד עטשרע יד ןעמ טלָאוו ,אוועיעמערעי ַאנַא ןוא ַאיִאקס

 זיא'ס לייוו רֶאנ .טכַארבעג ןבָאה ייז סָאוו ,תוריסמ עשלַאפ יד ראפ עגרַאטַאק וצ

 רעטנוא רֶאנ ,תוירחַא רענעגייא רעייז ףיוא טינ ןָאטעג ץלֶא ןבָאה ייז זַא ,רָאלק

 -רַאּפ ייז ןוא ףַארטש ערעטכייל ַא ןבעג ייז ןעמ לֶאז ,גנוקריוו רעקרַאטש סנצימיא

 עכלעוו ,אוועיעמערעי ַאנַא יד .עטרעפ יד ןוא .ריביס ןייק רֶאי יירד ףיזא ןקיש
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ."האיבג; א ראפ ךיז טלַאה סָאוו ,ענעגושמ-בלַאה א ,עטיירדעצ א טָאלג זיא

 ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא ןייטש לָאז יז ואוו ,רעטסיולק ַא ןיא ןקישרַאפ ןעמ לָאז

 .רעסַאפפיוא עקיטסייג

 ַא ןעוועג ךיוא זיא עיצֶאדנעמַאקער רעכעלטפירש סווָאניוודרַאמ ףַארג ןיא

 ,עמרוט ןופ ןעיירפַאב ןדיי רעשזילעוו עקידלושמוא יד טעוו'מ ןעוו זַא ,טקנופ

 -וק יד ןופ ףיולרַאפ ןיא ןרעייטש-הכולמ ןלָאצ ןופ ןעיירפַאב ךיוא ייז ןעמ לֶאז

 טלַאוועג טינ טעווֶאס ינעווטסרַאדוסָאג רעד טָאה סאד רעבָא .רָאי טכַא עקידנעמ

 ייז טָאה'מ סָאוו םעד ןופ טנורג ןפיוא ןרעייטש-הכולמ ןופ ןדיי ןעיירפַאב .ןעמעננָא

 סָאד -- טשינמוא ןוא טסיזמוא שינעגנעפעג ןיא ןטלַאהעג טייצ רָאי ןיינ עּפַאנק

 ןיא טלעג ןרילרַאפ .טלָאוועג טינ ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ גנוריגער יד טַאה

 ...טאהעג טינ קשח ןייק גנוריגער יד טָאה לובלב-טולב רעשזילעוו םנופ קסע םעד

 זעוועג .טנייש סע יוו ,ןיוש זיא ,רעטשרע רעד יִאלֶאקינ ,ןיילַא רסיק רעד

 טלָאוועג טָאה רע יוו יוזַא טינ טקידנעעג ךיז טָאה סע .ןינע ןצנַאג םעד ןופ דימ

 ןיא םיתרשמ ענייז ;טלעטשעגרַאפ גנַאפנָא ןיא ךיז טַָאה רע יוו יוזַא טינ ןוא

 ליונק ַאזַא ןפַָאשעג ןוא סָאמ יד טפַאכעגרעבירַא ןבָאה עיסימָאק רעשזילעוו רעד

 .ןרעטנָאלפסיורַא טנָאקעג טינ םעד ןופ ןיוש ךיז ןבָאה ןיילָא ייז זַא ,סנגיל ןופ

 הרירב רעדנַא ןייק ןיוש טָאה רע זא ,ןעזעג טָאה רעטשרע רעד יִאלָאקינ ןעוו ןוא

 סָאוו ,טעווַאס-ינעווטסרַאדוסָאג ןופ לייטרוא םעד טקיטעטשַאב רע טָאה ,טינ

 -דרַאמ ףַארג ןלַארעביל םעד ןופ עיצַאדנעמַאקער רעד ףיוא טקינייאעג ךיז טָאה

 שזילעוו ןיא לֶאז'מ זַא .לעפַאב רעד ןרָאוועג ןבעגעגסיורַא זיא ןַאד ןוא ,ווָאניוו

 ןזַאלסיורַא ךיוא ןוא םישרדמ-יתב ןוא ןלוש ענעסָאלשעגוצ יד ןענעפע קירוצ

 טרַאפשראפ ןטלַאהעג גנַאל יוזַא שזילעוו ןיא טָאה'מ סָאוו ,ןדיי עלַא יד יירפ

 -טסירק ןצונַאב וצ דרָאמ א ןעגנַאגַאב ןענייז ייז זַא ,עגַאלק רעד ףיוא עמרוט ןיא

 .חספ ףיוא טולב ךעל

 ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןגעק טליצעג ןעוועג זיא סָאוו ,לובלב םנופ קעלפ רעד

 ןדיי עקיטומ ןוא עצלַאטש יד טַאהעג ןבָאה ןוחצנ םעד .ןרָאוועג טשיוועגפָא זיא

 סָאוו ,קעלפ םעד טשיוועגפַא ייז ןבָאה טומ ןוא ץלָאטש רעייז טימ .שזילעוו ןופ

 ףיוא רַאנ טינ ןגעלפיורַא טלָאוועג טָאה ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ גנוריגער יד

 .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןדיי יד ףיוא ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןופ ןדיי יד
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 לעמַאה

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןיא זיא סָאוו ,לעמַאה טָאטש רעד ףיול

 -טעווַאס ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז תולייח סרעלטיה יוו םעדכָאנ ךיילג,המחלמ
 -עג ךעלנייוועג ןעמ טָאה ,ןטכַאלש יד ןופ רעייפ םניא ןלַאפעגניירַא ,דנַאלסור

 ןָאט אזַא ןיא סָאד ןעמ טָאה טגָאזעג ןוא ."ןדיי טימ טָאטש ָא, זיא סָאד זַא ,טגָאז

 -אק רעדנַא ןַא רֶאג ןיא טלעטשעגקעווַא ןיוש ןיילַא טימרעד יז טלֶאוו'מ יוו
 .עירָאגעט

 טנעקעג סאד ןעמ טָאה ,טניואוועג ןבָאה ןדיי ואוו ,טעטש עלַא ףיוא טינ

 ריא ןגעוו לֶאז'מ זַא ,ןענידראפ טפרַאדעג ןדיי ייב ךיז טָאה טָאטש א ;ןגִאז

 -נָא ןכאמ טפרַאדעג ךיז טָאה יז ;ןבעג ןעמַאנ ַאזַא ריא לֶאז'מ ןוא ןדער יוזַא

 ןבעגסיורַא טפרַאדעג טָאה יז ;דנַאל ןופ ןבעל ןשידיי םעניימעגלַא םניא ןעזעג

 טפרַאדעג ךיז טָאה יז ;דובכ ןפַאשרַאפ םוטעמוא ריא ןלֶאז סָאוו ,ןשטנעמ ענייש

 .ץלֶאטש טימ ןזייוונָא ןענָאק לֶאז'מ עכלעוו ףיוא ,םישעמ ענייפ טימ ןענעכייצסיוא

 וצרעד יוו יוזַא ןוא .טַאהעג קידנעטש תולעמ עסיורג עלַא יד טַאה לעמַאה ןוא

 יוו רעמ ןעוועג לֶאמ עלַא טרַאד גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד זיא

 טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא ,גנורעקלעפַאב רעניימעגלַא רעד ןופ טפלעה א

 עכלעוו ףיוא ,טעטש ענעי ןופ לטעצ ןפיוא ףיורַא דנַאלסור ןיא זיא יז סָאוו

 ]דיי טימ טָאטְש ַא זיא סָאד, זַא ,ןגָאז לֶאמ עלַא טגעלפ'מ

 -- לעמָאה ןעמַאנ רעד ןעמונעג טָאטש רעד וצ ךיז טָאה'ס ןענַאוו ןופ

 ןגעוו ןעלציוו לֶאמָא ךיז ןעמ טגעלפ ןיילַא לעמַאה ןיא .טינ ןעמ טסייוו סָאד

 ,סֶאד ;"לעמַאה-לעמַאה, ןפור טפרַאדעג טָאטש יד טלָאוו'מ זַא ,ןגָאז ןוא םעד

 ענשזַאוו ןוא ןייש יוזא טקנופ רשפא ןעגנולקעג טלֶאוו ,טביולגעג ןעמ סטָאה

 ןוא ."ןעדַאב-ןעדַאב, טפור'מ סָאוו ,.טָאטש רעשטייד רעד ןופ ןעמַאנ רעד יוו

 ףיוא ןפוררַאפ ייברעד דיז ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ןענופעג וליפַא ךיז ןבָאה'ס

 :יוזא ךיז טלייצרעד סָאוו ,עדנעגעל רעשיסור א
 טייטש סָאוו ,לעמָאה טָאטש יד ןעוו ,קירוצ ןרָאי ןוא ןרָאי טימ ךַאנ . . .

 רֶאג ךֶאנ זיא ,רפעינד ןיא ןיירָא טלַאפ סָאוו ,שזָאס ךייט םנופ גערב םייב טציא

 :ןפיש ןעמואוושעג לֶאמַא ךייט ןרעביא ןענייז ,ןעוועג טינ טלעוו רעד ףיוא

 ןרעסַאוו יד ואוו ,טרָא ןייא ףיוא .רעדלעוו יד ןופ ץליהעג טריפעג ןבָאה סָאוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,ןדמַאז יד ןֶא ןסיוטשעגנָא ךיז ץליהעג טימ ףיש א טָאה ,ףיט טינ ןעוועג ןענייז

 סָאוו ,ןפיש ערעדנַא יד ןטיהוצסיוא ידכ ןוא ,ןעזעג טינ רעירפ טָאה'מ סַאוו

 ןפיוא ךיוה רעד ןיא ןעיירש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ,טייוו טינ ןעוועג ןיוש ןענייז

 : לוק

 *...ולעמ ,ָאהַא !לעמ ,ָאה, --

 ןלָאז ייז זַא ,ןפיש ערעדנַא יד טנרָאוועג שיסור ףיוא יוזַא ןעמ טָאה סָאד

 טינ ָאד זיא רָעסַאוו יד ,טסייה סָאד ,"לעמ, א זיא ָאד לייוו ,ןעמוקוצ טינ רעהַא

 ןסיוטש ןטילפ ןוא ןפיש ואוו ,דמָאז טימ גרב סיורַא אד ןקעטש'ס ןוא גונעג ףיט
 .ןייג טינ רעטייוו ןיוש ןענעק ןוא ןַא ךיז

 יד ןֶא ןסיזטשעגנָא ךיז טַאה ףיש יד ואוו ,טרָא םענעי ףיוא ןוא ...

 טיובעגסיוא רעטעפש ןעמ טָאה ,ןפיש ערעדנַא יד גנונרָאוו ַא ןבעגעג ןוא ןדמַאז

 םעד ןקיבייארַאפ וצ ,"לעמ ,ָאה לעמ ,ָאה, ןעמַאנ א ןבעגעג ריא ןוא טַאטש א

 ןֶא ןופ ןפיש ערעדנַא ןטיהוצסיוא גנונרָאוו א ןעוועג זיא סָאוו ,יירשעגסיוא

 ...קילגמוא
 וצ ןבעג טלֶאוועג לֶאמָא טָאה'מ רעכלעוו טימ ,עדנעגעל יד טייג יוזָא

 רֶאג יז ףרַאד'מ סָאוורַאפ ןוא לעמָאה טסייה טָאטש יד סַאוורַאפ ןייטשרַאפ

 ..."ןעדַאב-ןעדאב, יוו טקניפ ,*לעמַאה-לעמַאה, ןפור

 -עג רעד ןיא .דנַאלסור ןיא טעטש עטלַא רַאג יד ןופ ענייא זיא לעמָאה

 ןטפלעווצ םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךַאנ טנַאמרעד יז טרעוו עטכיש

 .טלַא ראי טרעדנוה טכַא יוו רעמ ןיוש זיא יז זַא ,טניימ סָאד ןוא ,טרעדנוהרַאי

 ,עיִמָאה רעדַא ,ימָאה רֶאנ .לעמַאה ןסייהעג טינ ךֶאנ יז טָאה רעבָא טלָאמעד

 ןטנצעביז םניא ןרָאוועג ןבירשעג ןענייז סָאוו ,םירפס עשיאערבעה עטלַא ןיא ןוא

 | .הימוה ןפורעג יז ןעמ טָאה ,טרעדנוהרַאי

 זיא סָאוו ,טָאטש רעד ןופ עטכישעג רעד ןגעוו טסייוו'מ סָאוו םעד ןופ

 זא ,סיוא טמוק ,דנַאלסור-סייוו ןיא טעטש עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא רעטציא

 -עגסיוא ,טרעדנוהרַאי ןטפלעווצ םנופ ביוהנָא םייב ךַאנ ,יז טָאה'מ יוו םעדכָאנ

 טָאה ןוא ןרַאוועג ןרָאלרַאפ יוו סעפע ראי טרעדנוה רֶאּפ ַא ףיוא יז זיא ,טיוב

 לייא ןייק טנָאמרעד טינ ץעגרע ןיא זיא סע .טליפשעג טינ עלָאר םוש ןייק

 עטלַא ענעי ןיא לֶאז לעמַאה טָאטש יד רעכלעוו טימ ,שינעעשעג עקיטכיוו

 זעמוקעגרַאפ טרַאד זיא'ס סָאוו טינ טסייוו'מ ;ןדנוברַאפ ןעוועג ןבָאה ןטייצ

 רעטעפש זַא ,רֶאנ טסייוו'מ ;טריפעג טרַאד ןבָאה ןשטנעמ ןבעל ַא רַאּפ סָאוו ןוא

 םעדכַאנ ,עטיל ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןעוועג טייצ עגנַאל ַא לעמָאה זיא

 רעקסנימ רעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא ןוא ןליופ וצ ןעגנַאגעגרעביא יז זיא

 דנַאלסור ןשיווצ ןעמוקעגרַאפ ןענייז סָאוו ,תומחלמ יד ןיא ןוא ,"עווטסדָאוועיִָאווש

 ןוא ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא לֶאמ ךס ַא טָאטש יד זיא ,ןליופ ןוא
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 לעמַאה

 -ור ןפיוא ןסעזעג זיא עטייווצ יד ענירעטַאקעי ןעוו .1772 רָאי םניא טשרע

 ןיוש זיא ןוא דנַאלסור ןופ לייט ַא ןרָאוועג לעמָאה טָאטש יד זיא ,ןָארט ןשיס

 .טָאטש עשיסור א ןבילבעג קידנעטש ףיוא

 -ַאלעיב רעטציא טסייה סָאוו ,טנגעג רעד ןיא טעטש ערעדנַא ךס ַא ןיא יוו

 לעמָאה ןיא ךיז ןבָאה ,טָאטש-טפיוה יד זיא קסנימ ואוו ןוא ,(דנַאלסור-סייוו) ַאיסָאר

 -ירַא זיא טנגעג רעצנַאג רעד יוו םעדכָאנ טשרע ןדיי ןצעזַאב ןביוהעגנָא ךיוא

 םניא ייז ןענייז ןיהַא ןעמוקעג זַא ,טניימ סָאד ןוא ,עטיל ןופ הכולמ רעד וצ רעב

 טריפעג ,טנדרַָאעגנייא זייווכעלסיב טרָאד ךיז ןבָאה ייז .טרעדנוהרַאי ןטנצכעז
 ןיוש זיא טרעדנוהרַאי ןטנצעביז םניא ןוא ,רעגייטש ןטלַא ןפיוא ןבעל שידיי א

 ,אצילעיב טָאטש יד רעבָא ,רעסערג ןעוועג טרַאד גנורעקלעפַאב עשידיי יד

 ערעקיטכיוו א טליפשעג טלָאמעד טָאה ,לעמַאה ןופ לייט ַא זיולב רעטציא זיא סַאוו

 -נַאל א ןעגנַאגעג סָאד זיא יוזַא ןוא ,לעמַאה יוו ןעזעגנָא רעמ ןעוועג זיא ןוא עלֶאר

 ענדזעיוא א ןסייהעג טָאה אצילעיב ןוא ,לטעטש ָא ןסייהעג טָאה לעמַאה .טייצ עג

 ןופ ןטייצ יד ןיא ,1852 ראי םניא טשרע .עינרעבוג רעוועליהַאמ ןיא טַאטש

 טָאה יז ןוא טַאטש ענדזעיוא יד ןרַאוועג לעמַאה זיא ,ןטשרע םעד יִאלֶאקינ

 ןצנַאגניא טָאה יז זַא ,ןעזעגנָא ןוא קיטכיוו יוזַא ןרַאוועג זיא ןוא ןסקַאוועצ ךיז

 .ךיז ןופ לייט ַא זיולב ראפ טכַאמעג יז ןוא אצילעיב טָאטש יד ןעגנולשעגנייא

% 
%% 

 ןדיי יד ףיוא ןסַאגעגסיוא ךיז טָאה סָאוו ,ןרָאצ רעסיורג רעטשרע רעד

 רעניִארקוא סיקצינלעמכ ןאדגָאב סָאוו ,הטיחש יד ןעוועג זיא ,לעמַאה ןיא

 ןענייז סָאוו .ט"תו ח"*ת תוריזג יד ןופ ןטייצ יד ןיא טכַאמעג טרַאד ןבָאה ןקַאזָאק

 .עטכישעג רעזנוא ןיא ןבירשרַאפ ןרערט ןוא טולב טימ

 יקצינלעמכ יוו םעדכָאנ .1648 רֶאי םנופ ילוי שדוח םניא ןעוועג זיא סאד

 ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי ליפ יוזָא טכַאמעג בורח ןבַאה סעדנַאב ענייז ןוא

 "נזיוט ןוא רעטנזיוט ןטכָאשעגסיוא ןוא טעגרהעגסיוא טרַאד ןוא עניָארקוא ןיא
 -סייוו ןוא עטיל ןופ טעטש יד ןיא ןסירעגניירַא ךיוא ךיז ייז ןבָאה ,ןדיי רעט

 -קערש א טרַאד ייז ןבָאה .ןעמוקעגנָא לעמַאה ןייק ןענייז ייז ןעוו ןוא ,דנַָאלסור

 יורפ ןייא זיולב .ןדיי טנזיוט ייווצ טעליוקעגסיוא ןוא טכַאמעג הטיחש עכעל

 -נייא ריא ךיז טָאה'ס ;טיזט ןופ ןרָאוועג טעוועטַארעג ,סנ ַא ךרוד יוו סעפע ,זיא

 -עג טינ יז לָאז'מ ואוו ,טרָא ַאזַא ףיוא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןפיולטנָא וצ ןבעגעג

 סָאוו ,ןיקשובַאב החפשמ יד ןעמוקעגסיורא רעטעפש זיא ריא ןופ ןוא ,ןעניפ

 טָאה'מ רעכלעוו טימ ןוא לעמַָאה ןיא ןעזעגנָא רעייז ןעוועג טייצ עגנַאל ַא זיא

 .טסוחיעג קרַאטש לֶאמָא ךיז
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעכעה ןוא םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג ןַאד ןענייז לעמַאה ןיא ןדיי יד

 ןעוו ;רזעילא 'ר הבישי-שאר רעד ןביוהרעד טלַאמעד ךיז טָאה ןעמעלַא ןופ

 יד סָאוו םעד ןופ ןטָאפש ןוא ןכַאל ןקַאזָאק סיקצינלעמכ יוו טרעהרעד טָאה רע

 ןוא ףליה וצ ןעמוק ייז טעוו רע זַא ,ןביולג ןוא טָאג ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ ןדיי

 ןביג טייל סיקצינלעמכ יוו טרעהרעד טָאה רע ןעוו :ןבעל רעייז ןעוועטאר

 ,טלַאטשעג סעסוזעי טימ םלצ םעד ןשוק ןוא ןדמשוצסיוא ךיז הרירב יד ןדיי יד

 ,לוק ןייז קידנביוהפיוא ,ןוא ןגעקטנָא טלעטשעג ךיז רעטשרע רעד רע טַאה

 :טגָאזעג יוזַא ןדיי עלַא וצ רע טָאה

 ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאוו ,יד ןֶא טקנעדעג ,עניימ רעדירב ,ןדיי,

 .רעזלעה ערעזנוא ןקערטשסיוא ךיוא רימ ןלעוו ,ייז יוו טקנופ !םשה-"שודיק

 ולֶאז ןוא ,ןֶאט ךיוא ריא טלֶאז יוזַא ןוא ,ןֶאט סָאד רעטשרע רעד לעוו ךיא

 י!טלעוו רעד ןופ םוא זנוא ןעגנערב סָאוו ,יד ןעמעש ךיז

 ;רזעילא 'ר הבישי-שאר רעלעמַאה רעד ,םורפ רעייז ןעוועג זיא רע

 זגעוו טדערעג ןדיי הדע רעצנַאג רעד וצ רע טָאה ,טיוט ןטימ גיוא ףיוא גיוא

 ענייז ןוא .םשה-שודיק ןופ גנוטיידַאב רעסיורג רעד ןגעוו ןוא ןבעל ןקיבייא

 לעמַָאה ןופ ןדיי יד ףיוא ןבָאה ,ץרָאה ןייר א ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,דייר

 זביוהעגנָא ןבָאה .טרעהעגוצ םיא וצ ךיז ןבָאה סָאוו ,עלַא יד זַא ,טקריוועג יוזַא

 :לוק ןפיוא ןעיירש

 ייזטכעשסיוא ןזָאל ךיז ןרימ ,יבר,

 ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז ןוא ןעוועג שפנ-רסומ ךיז ןבָאה סָאוו ,עלַא יד ןוא

 ןענייז ןוא ןפיל יד ףיזא "לארשי-עמש, טימ ןברָאטשעג ןענייז .םשה-שודיק

 עלַא רַאפ ןוא תורוד עלַא ףיוא ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג םייב םישודק ןבילבעג

 ,ןשטנעמ עכלעזַא זיולב ןזייווסיורַא טנעקעג ןבָאה טייקשידלעה אזַא .ןטייצ

 רעצנַאג רעד טימ ןענייז סָאוו ןוא ןצרַאה ןיא ןביולג ןפיט ַא טַאהעג ןבָאה סָאוו

 -שידיי ןופ לַארֶאמ רעכיוה רעד וצ ןוא קלֶאפ ןשידיי םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג המשנ

 ךס א ןעוועג לעמַָאה ןיא ןענייז ןדיי עכלעזַא ןוא .טייק

 ליפיוזַא טַאהעג טינ ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ןעוועג ךיוא ןאד רעבַא ןענייז סע

 -רעד ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,טייקשידלעה ַאזַא ןזייווסיורַא טנעקעג טינ ןוא טומ

 טגָאזעגפָא ךיז ייז ןבָאה ,ןבעל סָאד ןעוועטַאר ןעמ ןעק דמש טימ זַא ,טרעה

 ןצעביז טימ רעבַא | .ןביולג ןכעלטסירק םעד ןעמונעגנָא ןוא טייקשידיי ןופ

 ,ןליופ וצ ןעגנַאגעגרעביא קירוצ ,1665 ןיא זיא לעמַאה ןעוו .רעטעפש רָאי

 .ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא קירוצ םידמושמ ענעי ןופ עטסרעמ יד ןבָאה

 .םייוג ןבילבעג ןענייז ייז ןופ עטלייצעג זיולב

 ,םלוע-תיב רעטלַא ןַא לעמָאה ןיא ךיז טניפעג גָאט ןקיטנייה זיב ךַאנ

 ןענייז סָאוו ,םישודק יד זר רעקיבייא רעייז ןיא ןגיל ןטרַאד זַא ,טגָאז'מ ןוא
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 לעמַאה

 ןופ ןטייצ יד ןיא ,הטיחש רעסיורג רענעי ןיא םשה-שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא
 .יקצינלעמכ ןַאדגַאב

 םישודק ענעי ןופ רענייב יד יצ טינ רעבָא ןעמ טסייוו טמיטשַאב ףיוא

 רבק-רעדורב םעד ףיוא זיא הבצמ ןייק .ןימלע-תיב ןטלַא םעד ףיוא עקַאט ןגיל

 רֶאג רעמ ריא ןופ זיא ,הבצמ ַא ןענַאטשעג ָאי טרַאד לֶאמַא זיא'ס ביוא .ָאטינ

 רעסיורג רענעי ךאד ךיז טניפעג לעמַאה ןיא ץעגרע רעבַָא .ןבילבעג טינ

 רעשידיי רעקיצנייא רעד טינ זיא סָאד ןוא .ןטייצ סיקצינלעמכ ןופ רבק-רעדורב

 ערעזדנוא ןופ לרוג ןפיוא זיא סע ואוו ,לעמַאה טָאטש רעד ןיא רבק-רעדורב

 -רַאפ ןיא ןגַארטוצרעבירַא ליפ יוזָא ןוא ןדייל וצ ליפ יוזַא ןלַאפעגסיוא רעדירב

 .רעשרעה עזייב יילרענעדיישרַאפ רעטנוא ןוא ןטייצ יילרענעדייש
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 ןפיוא ןסעזעג ךֶאנ זיא רעטייווצ רעד יִאלַאקינ ןעוו ,1903 רֶאי ןיא ךיוא

 סָאוו ,םישודק עשידיי טימ רבקדרעדורב א ןעמוקעגוצ לעמָאה ןיא זיא ,ןַארט

 .ייז ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז םיחצור ןעוו םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז

 וצ ךיז רעזדלעה יד טקערטשעגסיוא טינ רעמ ןיוש ןעמ טַאה לֶאמ סאד רעבַא

 רעוועג טימ .ןגעקטנַא טלעטשעג ךיז טָאה'מ רָאנ ,רעליוק םעד ןופ ןטכעש ןזַאל

 םיא ןוא אנוש םעד ןזיוועג ןעמ טָאה טיוט ןרַאפ ארומ ןא ןוא ,טנעה יד ןיא
 .רקפה טינ זיא ןדיי ןופ ןבעל סָאד זַא ,ןליפ וצ ןבעגעג

 ,םָארגָאּפ רעווענעשיק ןסיורג םעד ךאנ טייצ עצרוק ַא ןעוועג זיא סאד

 עניילק ןיא ךיוא ןוא טעטש ךס א ןיא .טלעוו עצנַאג יד טרעדורעגפיוא טָאה סָאוו

 ,ןצישַאב וצ ךיז יוו ןעלטימ ןוא ןגעוו ןכוז ןביוהעגנַא ןדיי ןבָאה ךעלטעטש

 ייציִלֶאּפ רעד ייב זַא ,רֶאלק ןעוועג ןעמעלַא ראפ ןיוש ןַאד זיא'ס לייוו ןוא
 סעצעה-םִָארגָאּפ עלַא יד ןיא קידלוש לייוו ,ןעניפעג טינ ץוש ןייק ןעמ טעוו

 סָאוו ,קיטילָאּפ ערענָאיצקַאער עצנַאג יד ןוא ןיילַא גנוריגער יד זיא ןדיי ףיוא

 -עג ןדיי יד ייב זיא ,טריפעגנָא טלַאמעד טָאה עוועלפ רעטסינימ סרַאצ םעד

 .דנאטשרעדיוו א ןזייווסיורַא ןיילַא ןלָאז ייז זֶא ,ןבילב

 -גָאלש סָאד ,גנוזָאל רעד ןרַאוועג םוטעמוא זיא סָאד -- "!ץושטסבלעז,

 ליומ ןופ ןעגנַאגעג דנַאלסור ןיא גרַאווגנוי רעשידיי רעד ייב זיא סָאוו ,טרַאוו

 ןופ טייצ יד זַא ,טקנופדנַאטש םעד ףיוא טלעטשעג ךיז ןבָאה עלַא .ליומ וצ

 ,ןבעל ןטימ רעבכיז טינ זיא דיי א ואוו ,רעדנעל יד ןיא דנַאטשרעדיוו ןוויסַאּפ

 דנָאטשרעדיוו ןוויטקַא ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא זֶא ןוא קַעווַא גנַאל ןיוש זיא

 .םיאנוש יד ןגעק
 עשידיי עטוג טריזינַאגרָא טייצ רענעי ןיא טָאה'מ ואוו ,טעטש יד ןשיווצ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןֶא ןזייוואוצסיורַא טיירגעג טייהרעליטש ךיז ןבָאה סָאוו ,תונחמ-ץושטסבלעז

 .לעמַאה טָאטש יד ןעוועג ךיוא זיא ,םָארגָאּפ א ןופ לַאפ ןיא דנַאטשרעדיוו ןוויטקַא

 זטיול תודיסח ןופ רעטנעצ א ןעוועג לֶאמָא זיא ,ןסייוו עלַא יוו ,טָאטש יד

 סָאד ,העד ,הניב ,המכח -- תובית-ישאר יד ןופ טייטשַאב סָאוו ,ד"בח חסונ

 טליפעג קרַאטש טרַאד ךיז טָאה'ס ןעוי ןטייצ יד ןופ ךַאנ ןבילבעג טרַאד זיא

 לעמַאה ןיא טָאה רעכלעוו ,ןמלז-רואינש יבר ןסיורג םעד ןופ סולפנייא רעד

 רעטסואווַאב רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןעוו ןוא םידימלת ךס א טַאהעג

 טנעקעג טָאטש ןיא טָאה'מ סָאוו ,ןזיולק ןוא ןלוש עלַא יד .רעלמַאה קיזייא-קחצי

 רעשידגנתמ רעד .עשידיסח ןעוועג ןענייז ,.קיצנַאווצ ןוא עכעלטע זיב ןלייצנַא

 רעד יוו קרַאטש יוזַא טָאטש ןיא ןעזעגנָא טינ ןבעל ןשידיי םניא ךיז טַָאה דצ

 עשידיסח ךס ַא ןיא ןענייז ,ךעלנייוועג ןיוש ךיז טריפ'ס יוו רעבָא .רעשידיסח

 סָאוו ,רעדניק ןסקַאוועגסיוא ,.סעילימַאפ עשידיי עמורפ טַאלג ןיא ןוא רעזייה

 -עגסיוא לעמָאה ןיא ןענייז ןַאד ןוא .קעווַא ןגעוו ערעדנַא ץנַָאג ףיוא ןענייז

 םעד ןגַארטעגניירַא ןבעל ןשידיי םניא ןבָאה סָאוו ,ןעייטרַאּפ עלַא יד ןסקַאוו

 ,עיצֶאזינָאגרָא עשיטסינויצ א טעדנירגעג ךיז טָאה סע .טייצ רעיינ רעד ןופ טסייג

 טמיטשעג שיטסילַאנָאיצֶאנ ןעוועג ןענייז סָאוו ,יד ןגיוצעגוצ ךיז וצ טָאה סַאוו

 -- ןעגנוריפורג יילרעלַא ןופ ןעייטרַאּפ עשיטסילַאיצֶאס ןעוועג ךיוא ןענייז סע ןוא

 .ןטסידנוב ךיוא ןוא ןרענָאיצולָאווער-ןטסילַאיצֶאס ,ןטַארקָאמעד-לַאיִצֶאס

 טריפ'ס יוו ןטלַאהעג טינ ךיז ןשיווצ ןעייטרַאּפ עלַא יד ןבָאה םולש ןייק

 טגירקעגמורַא קידנעטש ךיז ןבָאה ןטסינויצ ןוא ןטסילַאיצֶאס יד ;ךעלנייוועג ךיז

 ץנָאג טריפעג טָאה'מ סָאוו ,סעיסוקסיד ןוא סעטַאבעד יד ןיא ןוא ךיז ןשיווצ

 הציחמ יד זַא ,רעקַאלפ ןוא ןערב ןשידיסח אזַא ןגָארטעגניירַא ןעמ טַאה ,טפָא

 ןוא ,רעסערג ןרעוו טזומעג לֶאמַא סָאוו טָאה ערעדנַא יד ןוא ענייא ןשיווצ

 טינ לֶאמנייק רָאג ייז ןעק טלעוו רעד ןיא ךאז ןייק זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס

 .ןעמיטשנייא טינ לֶאמנייק עגַארפ םוש ןייק ןיא ןלעוו ייז זַא ןוא ןקינייארַאפ

 ןריזינַאגרָא וצ זיא סע קיטיונ יוו םעד ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא טָאה'מ ןעוו רעבָא

 ןופ לַאּפ ןיא דנַאטשרעדיוו א ןזייוואוצסיורַא לעמַָאה ןיא ץושטסבלעז עשידיי א

 יד יא ,ןטסילַאיצֶאס יד יא .ףיורעד טמיטשעגנייא עלַא ןבָאה ,םָארגָאּפ ַא

 ןופ ךשמ א ןיא ןוא ,טעברַא רעד וצ ןעמונעג קיסיילפ ךיז ןבָאה ןטסינויצ

 עשידיי א ןריזינָאגרַא וצ טייהרעליטש ןבעגעגנייא ייז ךיז טָאה טייצ רעצרוק א

 ןענייז סָאוו ,טיילעגנוי טרעדנוה עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאוו ,ץושטסבלעז

 ןופ לעמַאה ןיא ןדיי יד ןצישַאב וצ ןבעגוצקעווַא ןבעל סָאד טיירג ןעוועג

 .םָארגָאּפ ַא

 ןופ טייטשַאב סָאוו ,ץושטסבלעז א ָאד ןיוש זיא'ס סָאוו ןיילַא םעד ןופ

 ןוא ןלעטשוצנייא ןבעל סָאד טיירג ןענייז סָאוו ,טיילעגנוי עשידלעה עכלָעזַא
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 לעמַָאה

 רערעכיז טליפעג ןיוש ךיז לעמַאה ןיא ןדיי יד ןבָאה ,דנַאטשרעדיוו ַא ןזייווסיורַא
 ,"טינ סאד ףרַאד'מ, זַא .טהנעטעג רעירפ ןבָאה סַאוו ,עניוזַא וליפַא .ךיז ייב
 לֶאז'ס רעוו ןיוש ןבָאה ייז סָאוו ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג ךיוא טנורג ןיא ןענייז

 רעדליוו א רָאנ ןעוו ןוא ,טומ ןבעגעגרעטנוא ןעמעלַא טָאה סָאד .ןצישַאב ייז

 םיא רַאפ טָאה'מ זַא ,ןזיוועג םיא ןעמ טָאה ,ןדיי א טעפעשטרַאפ טָאה ןַאיזב
 .טינ ארומ ןייק

 ,קרַאמ ןיא למוט ַָא ןרָאוועג לֶאמַאטימ זיא ,טסוגיוא ןט29 ןופ גָאט םניא

 ןשידיי א ייב טָאה יוג א סָאוו ,םעד ןופ למוט רעד ךיז טָאה ןביוהעגנָא ןוא

 טינ ןוא ןעמענוצ יוזַא טַאלג .גנירעה עלעסעפ א ןעמענוצ טלָאוועג רעמערק

 טָאה .ןבירטעגסיורַא יוג םעד טָאה ןוא טזָאלעג טינ טָאה דיי רעד .ןלֶאצֶאב

 -מוא ןוא טסיזמוא, ןגָאלשעג םיא טָאה דיי א זַא ,דלַאוועג א טכַאמעג יוג רעד

 -עגנייא םיא ראפ ךיז ןבָאה סָאוו עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה דלַאב ןוא ,"טשינ

 ןשיווצ געלשעג א ןכָארבעגסיוא טָאה ,טרירעג ךיז טָאה'מ רעדייא ןוא ,טלעטש

 ,פעלק עטוג טפַאכעג םידדצ עדייב ןבָאה געלשעג םניא ןוא ,םייוג ןוא ןדיי

 ןעוו ןוא ,טזמ רעמ ךיוא ןוא הרובג רעמ ןזיוועגסיורַא ןבָאה ןדיי יד רעבָא

 רעד ףיוא טגיל ייז ןופ רענייא יוו ןעזרעד ןעמ טָאה ,ןפָאלעצ ךיז ןענייז םייוג יד

 .רעטיוט ַא דרע

 -עג ןיא טצעזעגניירַא ייז ןוא טריטסערַא ןדיי עכעלטע ןעמ טַאה ןאד

 טינ סָאד ךיז טעוו טימרעד זַא ,ןעז טנעקעג ךיילג רעבָא טָאה'מ .שינעגנעפ

 ןעמ טיירג ץעגרע זא ,ָאד ןעמ טערוב ץעגרע זַא ,רֶאלק ןעוועג זיא סע .ןקידנע

 ןוא .טשרע טמוק עטסגרע סָאד זַא ,ןליפ טנעקעג ךיז טַאה טפול רעד ןיא .ךיז

 ,גנירעה עלעסעפ ןרעביא געלשעג ןכָאנ געט ייווצ טימ :ןעוועג עקַאט זיא יוזַא

 ןכָארבעגסיוא לעטַאה ןיא טָאה ,1903 ,רעבמעטפעס ןטשרע םנופ גָאט םניא

 טינ ,טלעוו עצנַאג יד טרעדורעגפיוא טייצ רענעי ןיא טַאה סָאוו ,םֶארגָאּפ ַא

 סָאוו ,סעצֶארפ םעד טימ ךיוא רֶאנ ,קיטולב ןעוועג זיא רע סָאוו םעד טימ רָאנ

 רעד ןיא טינ ןכיילג ןייק ךיז וצ טָאה סָאוו ,סעצַארפ א -- רעטעפש ןעמוקעג זיא

 טָאה סע לייוו ,ןרַאצ יד ןופ ןטייצ יד ןיא דנַאלסור ןיא ןעמַארגַאּפ ןופ עטכישעג

 ףיוא םָארגָאּפ א ןכַאמ ראפ םייוג ןייק טינ ןעמ טפשמ אד זַא ,ןסייה טלָאזעג

 .םייוג ףיוא םָארגָאּפ ַא ןכַאמ רַאפ ןדיי טפשמ ןעמ ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןדיי
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 ,רעטעברַא טלַאמעד ןבָאה לעמַאה ןיא ןדיי ףיוא םִארגָאּפ םעד ןביוהעגנָא
 ןָא יוו ךיז ןבָאה סָאוו ,עטשרע יד ןעוועג ןענייז ייז .רעטעברַא-ןֶאב עשיסור
 ןוא ןעיירשעג עדליוו טימ ןיירַא טָאטש ןיא ןַאטעג זֶאל ַא עדנַאב עטריזינָאגרַא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 "אר ןעמונעג ןבָאה סָאוו .עטשרע יד ןעוועג ןענייז ייז ?ווַאדישז יעב, :תזלוק
 ןוא ןלוש עשידיי ןיא ןברוח א ןכַאמ ןוא ןעמַארק ןוא רעזייה עשידיי ןעוועב

 סעקַאדיַאל םתס ןענַאטשעגוצ ןיוש ייז וצ ןענייז םעדכַאנ ןוא .םישרדמ-יתב
 ןעוועבַאר ןוא ןדיי ןגָאלש וצ טיירג קידנעטש ןענייז סָאוו ,סענַאיוב עדליוו ןוא
 -וצ ןענייז סָאוו ,יד ןשיווצ .רקפה לֶאמַאטימ ןרעוו סָאוו ,סנגעמרַאפ עדמערפ

 רעד ןופ ןעניושרַאפ ןעוועג ךיזא ןענייז ,סעקישטשמַארגָאּפ יד וצ ןענַאטשעג
 .ןטנעדוטס ,רערעל ,םירחוס עשיסור -- "טפַאשלעזעג רענייפ, רענעפורעג יוזָא

 -ניא ןוא עדילָאס רַאפ ןטלַאהעג ךעלנייוועג טָאה'מ סָאוו ,עכלעזַא טַאלג ןוא

 -עג רעד ןיא זדנוא ייב ןרָאוועג ןבירשרַאפ זיא סָאד ןוא .טייל עטנעגילעט

 .(* עטכיש

 ,טרעהרעד ןבָאה ץושטסבלעז רעשידיי רעד ןופ טיילעגנוי יד ראנ יוו
 דלַאב ןוא ,עגָאווערט א ןרָאוועג ךיילג זיא ,םָארגָאּפ ַא ןכָארבעגסיוא טָאה סע זַא

 ןיא טפור'מ סָאוו ,ץֶאלפ םעד ףיוא ןעוועג ייז ןופ טרעדנזה עכעלטע ןיוש ןענייז

 סעקישטשמַארגָאּפ יד רַאפ ייז ןבָאה טרָאד ."דַאשטשַאלפ איָאנָאק, לעמַאה
 סענַאגילוכ יד לייוו ןוא .רעטייוו ןייג טזָאלעג טינ ייז ןוא געוו םעד טמָאצרַאפ

 קיטומ יוזַא ךיז ןלָאז ןדיי ליפיוזַא זַא ,ףיורעד טכירעג טינ ןצנַאגניא ךיז ןבָאה

 ןענייז ייז ןוא ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ייז ןבָאה ,ןגעקטנַא ןלעטש שידלעה ןוא
 ןענייז ,ןעגנויזרקפה עטסרעמ יד יוו ,לייוו ,ןעיצוצקירוצ ךיז טיירג ןעוועג ןיוש

 ןעמוקעגנָא ןענייז דלַאב רעבָא ,עקידעקערש ןעוועג רַאג ןתמא רעד ןיא ייז

 רעד ןופ יירד ןענייז ןַאד ןוא ,ןדיי יד ףיוא ןסיש ןביוהעגנַא ןבָאה ןוא ןטַאדלָאס
 .ןרָאוועג טעדנואוורַאפ ןענייז עכעלטע ןוא טיוט ןלַאפעג ץושטסבלעז רעשידיי

 -עג ןבאה ץושטסבלעז רעשידיי רעד ןופ טיילעגנוי יד רֶאנ ואוו ,םוטעמוא

 ןוא באה שידיי טעוועבַארעג ןבַאה סָאוו ,סעדנַאב יד ןביירטעצ וצ טוואורפ

 -עג ייז ןוא ןסקיב יד טימ ייז ףיוא ןפרַָאוועגפיורַא ךיז ןטַאדלֶאס ןבָאה ,סטוג

 ץוש ןרעטנוא רעכיז יוזא טליפעג ךיז ןבָאה סענַאגילוכ יד לייוו ןוא ,ןגָאלש

 טעגרהעג רעטייוו ,טלזגעג ןוא טעוועבַארעג רעטייוו ייז ןבָאה ,רעטילימ םנופ

 -עגנייא ךַאד ץושטסבלעז רעד ךיז טָאה רעטרע ךס א ףיוא רעבָא ,ןגָאלשעג ןוא

 .ז(בעל א ראפ ןבעל א ןעמענ ןוא דנַאטשרעדיוו ןקרַאטש אא ןזייוואוצסיורַא ןבעג

 ייווצ ןענייז ,ןרָאוועג טלעטשעגפָא טכַאנרַאפ זיא םֶָארגָאּפ רעד יוו םעדכָאנ ןוא

 -עצ ןוא טעוועבַארעצ ןעוועג ןעמַארק ןוא רעזייה עשידיי קיצפופ ןוא טרעדנוה

 טלייצעגרעביא טָאה'מ ןעוו ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג זיא ןדָאש רעד .טרעטש

 ףיורעד קידנקוק טינ זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,עטעדנואווראפ-רעווש ןוא עטיוט יד

 ן11086ת1נגה 11610088 282686א080 113ק018, : סווָאנבוד .ש םעד ןגעוו עז (*

 .877 'ז ,8 דנָאּב
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 לעמ אה

 יד ןבָאה ,סעקישטשמַָארגָאּפ יד טצישַאב יוזַא ןבָאה ןטַאדלַאס עטנפָאוואב סָאוו

 .ךיז ןקידייטרַאפ םייב הרובג עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןזיוועגסיורַא ךַאד ןדיי

 ,ףלעווצ ןעוועג זיא ןדיי יד ןשיווצ עטעדנואוורַאפ-רעווש ןוא עטיוט ןופ לֶאצ יד
 .טכָא ןלַאפעג ןענייז סעקישטשמַארגַָאּפ יד ןופ ןוא

 טינ ןעמ טָאה טריטסערַא ןוא .ןטסערַא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םעדכָאנ

 ןבָאה סַָאוו ,יד ךיוא רָאנ ,םארגָארּפ םניא קידלוש ןעוועג ןענייז סָאוו ,יד אקווד

 עטריטסערַא יד ןופ לֶאצ יד ןוא ,סעקישטשמַָארגָאּפ יד ןגעקטנַא טלעטשעג ךיז

 ןעמ טָאה סָאד ןוא ,םייוג עטריטסערַא יד ןופ לֶאצ יד יוו רעסערג ןעוועג זיא ןדיי

 ןעוועג ןסיוא טינ זיא גנוריגער עשירַאצ יד .הנווכ רעסיוועג ַא טימ ןַאטעג

 -נַא עלַא ןיא ןדיי יד גנונרָאוו א ןבעג רֶאנ ,סעקישטשמַארגָאּפ יד ןפָארטשַאב וצ

 -אגרַא וצ ןגעוורעד טינ ץעגרע ןיא ךיז לֶאז'מ זַא ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעד

 .גנערטש רעייז טפָארטשַאב ןרעוו רַאפרעד טעוו'מ לייוו ,ץושטסבלעז ןייק ןריזינ

+ 
:<% 

 ,ץלָא ןיא .םָארגָאּפ ןכַָאנ ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה עינָאריא ערעטיב יד

 ןוא קזוח ןזייב םעד ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ,םעדכָאנ ןעמוקעגרַאפ זיא'ס סַאוו

 -אב רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ יוזַא ןעוועג זיא סָאוו ,םזיניצ ןקילַאג םעד

 .דנַאלסור ןיא ןדיי יד וצ גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ גנואיצ

 רָאטַאנרעבוג רעד ןעמוקעגנָא לעמַאה ןייק זיא םָארגָאּפ ןכַאנ געט עכעלטע

 ןופ עטסטלע יד ןפורפיונוצ לֶאז'מ זַא ,ןסייהעג ןוא עינרעבוג רעוועליהַאמ ןופ

 ןביוהעגנָא ייז רע טָאה ,ןעמוקעג םיא וצ ןענייז ייז ןעוו ןוא ,הליהק רעשידיי רעד

 ןענייז ייז זַא ,טגָאזעג ייז טָאה רע .דייר עברַאה ייז וצ טדערעג ןוא רסומ ןגָאז

 רערַענָאיצולָאווער רעד ןיא קיטעט ןענייז רעדניק עשידיי סָאוו ,םעד ןיא קידלוש

 ןעמ סָאוו ,םעד ןיא קידלוש ןענייז ,טהנעטעג רע טָאה ,ןיילַא ןדיי ;גנוגעוואב

 ןלֶאז רעדניק ערעייז זַא ,וצרעד טזָאלרעד טינ ןטלַאוו ייז ןעוו ;ייז טגלַאפרַאפ

 טלָאוו רענייק ןוא טַאהעג טינרַאג ייז וצ רענייק טלָאוו ,ןרענָאיִצולָאווער ןייז

 יד ךיז טיצַאב דנַאלסור ןיא זַא ,טינ ןעד טסייוו רעוו לייוו .טעפעשטעג טינ ייז

 טינ טרַָאד טגלָאפרַאפ'מ ?סעיגילער עלַא וצ לדייא ןוא טנַארעלַאט גנוריגער

 ...סָאד ןסייוו טייק ןוא דניק .ןביולג רעדנַא ןא טָאה רע סָאוו ,רַאפרעד םענייק

 -רעד טמירקרַאפ טינ וליפָא ךיז ןוא טדערעג רַאטַאנרעבוג רעד טָאה יוזַא

 סָאד זַא ,טגַאזעג טָאה רע ."לדייא ןוא ןייפ, רֶאג רע טָאה טקידנעעג ןוא ,ייב

 ןבעגסיורַא -- זיא ,ןֶאט טפרַאדעג ןטלָאוו ייז סָאוו ןוא ןַאט ןענעק ןדיי סָאוו עטסעב

 -ער רעד ןיא וויטקַא ןענייז עכלעוו ,ערעייז רעטכעט ןוא ןיז ענעי ייצילֶאּפ רעד

 .גנזגעוואב רערענָאיִצולָאוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 .ןענָאיפש ןרעוו ןלָאז ןדיי זַא ,טניימעג סָאד טָאה רעטרעוו ערעדנַא טימ

 ערעייז ןבעגסיורַא ןלָאז ייז ןוא ייצילָאּפדםייהעג רעד ןופ *ןטנעגַא עקיליוויירפ,

 .רעדניק ענעגייא

 !רעקינעוו טינ ןוא רעמ טינ

 ןכָאנ ןבעגעגסיורַא טָאה גנוריגער יד סָאוו ,גנודלעמ רעלעיציפַא רעד ןיא,

 ןשינעעשעג יד ןענייז -- ,ווָאנבוד .ש רעקירָאטסיה רעד טביירש -- ,םָארגָאּפ

 ןדיי סָאוו ,לַאּפנָא ןַא ןופ טָאטלוזער א יוו ןרָאוועג טלעטשעגרַאפ לעמַאה ןיא

 ךיוא ןוא טָאטש רעד ןופ גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ףיוא טכַאמעג ןבָאה

 ןייק ,ךעבענ ,ןבָאה ענעלַאפַאב יד זַא ,ןסייחעג טָאה'ס ."ןטַאדלָאס יד ףיוא

 ."ןקידייטרַאפ וצ ךיז, ידכ ,ןסיש טזומעג ןבָאה ןוא טאהעג טינ הרירב רעדנא

 ,ןשינעעשעג יד, זַא .ןענַאטשעג ךיוא זיא גנודלעמ רעלעיציפָא רעבלעז רעד ןיא

 רעכעלטנייפ רעד ןופ טַאטלוזער א ןענייז ,גנונעדרַא יד טרעטשעצ ןבָאה סַאוו

 ."ןטסירק יד וצ ןדיי רעלמַָאה יד ןופ גנואיצַאב רעקידהפצוח ןוא

 ,שטנעמ 60 טריטסערַא לעמַאה ןיא טלָאמעד ןעמ טָאה םורא ןוא םורא

 טפרַאדעג ןעמ טָאה ייז .שינעגנעפעג ןיא טרַאּפשרַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ סָאוו

 ןענייז עטריטסערַא 60 יד ןשיווצ ןוא ,םָארגָאּפ םניא עקידלוש יד יוו ןטפשמ

 ,ןסייה לֶאז'ס זַא ,יוזַא ןרָאוועג טלעטשעגפיונוצ זיא עגַאלק יד ןוא ,ןדיי ןעוועג 6

 -ראפ רָאנ ,ןדיי ףיוא םָארגָאּפ א ןכַאמ רַאּפ םייוג ןייק טינ ןעמ טפשמ אד זא

 םעד טכַאמעג זַא ןוא ,םייוג ףיוא םִָארגָאּפ א ןכַאמ ראפ ןדיי אד טפשמ'מ ,טרעק

 םעד רַאפ המקנ ןעמענ וצ לעמַאה ןיא ןדיי יד ןבָאה םייוג יד ףיוא םָארגָאּפ

 .ווענעשיק ןיא םָארגָאּפ

 עשיסור עקידנסיוומוא יד ראפ לָאז'מ זַא ,יוזַא טנכערעגסיוא ןעוועג זיא ץלַא

 ךיז ףרַאד'מ עכלעוו רַאפ .ןשטנעמ עכעלרעפעג יוו ןדיי יד ןלעטשסיורַא ןסַאמ

 | .ןטיה קרַאטש םוטעמוא טציא

 .טיירגעגוצ עגַאלקנָא יד טָאה'מ זיב ראי א יוו רעמ טרעיודעג טָאה סע

 -עג טעגרהרעד זיא עוועלפ רעדייא ךֶאנ יז ןעמ טַאה ןלעטשפיונוצ ןביוהעגנָא

 רע ןוא טכיזפיוא ןייז רעטנוא ןענַאטשעג זיא טעברַא יד זַא טקנעד'מ ןוא ,ןרָאוו

 ןיוש זיא עוועלפ ררוצ רעד יוו םעדכָאנ ךיוא .ןעגנוזייוונָא יד ןבעגעג טָאה

 ןרַאוועג ןבעגעגרעביא עגַאלקנָא יד ןטיירעגוצ ןזפ טעברַא יד זיא ,טיוט ןעוועג

 טשרע ןוא .ןגעוו ענייז ןיא ןעגנַאגעג ןענייז סָאוו ,עכלעזַא ןופ טנעה יד ןיא

 ןופ עיסימָאק רעדנוזַאב א זיא ,1904 רֶאי םנופ רַעבָאטקַָא טַאנָאמ םניא

 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה סעצַארפ רעד ןוא לעמַאה ןייק ןעמוקעג טכירעג רעוועיק

 -ַאה רעד לֶאז ןעמוקרַאפ זַא ,ןעוועג זיא גנוריגער רעד ןופ שטנואוו רעד

 רעכעלטנפע רעד ןופ קורד רעד רעבַא .ןריט עטכַאמרַאפ רעטניה סעצַארפ רעלעמ

 טזומעג סעצַארפ םעד טָאה'מ זַא ,קרַָאטש יוזַא ןעוועג זיא דנַאל ןיא גנוניימ
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 לעמַאה

 ,ןעגנוטייצ יד ןופ ןטנעדנָאפסערָאק יד טזָאלעגוצ םיא וצ טָאה'מ ןוא ןפָא ןריפ

 לָאז דנָאלסיוא ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןיא רָאנ טינ זַא ,ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא

 םיא טימ ךיז לֶָאז'מ ןוא טייקמַאזקרעמפיוא סיורג ןעיצ סעצַארפ רעלמַָאה רעד
 .ןריסערעטניא קרַאטש

 ןיילַא רַאפרעד ןיוש עיצַאסנעס עסיורג ַא ןייז טזומעג טָאה סעצַארפ רעד

 ןיא סָאוו ,הפצוח יד ןוא זָאירוק רעד ןעירשעגסיורַא שממ םיא ןופ טָאה'ס סָאוו

 -ַאּפ עריא טימ טמירַאב טכַאמעג ךיז טָאה עכלעוו ,דנַאלסור רעשירַאצ רעד

 .םייוג ףיוא םָארגָאּפ א ןכַאמ רַאּפ ןדיי רָאג טציא ןעמ טפשמ ,ןדיי ףיוא ןעמָארג
 .רעווענַאמ רעשיטילַָאּפ א זיא סָאד זא ,ןענַאטשרַאפ ןוא טסואוועג ןבָאה עלא

 סָאוו ,סניוזַא ןעמוקרָאפ יאדווא טעוו לעמַָאה ןיא סעצֶארפ םעד ףיוא זַא ןוא

 טָאה'מ סָאוורַָאּפ ןכָאזרוא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד .דנענַאפש ןוא יינ ןייז טעוו

 םעד וצ ןוא .טריסערעטניא קרַאטש יוזַא םוטעמוא סעצַארפ םענעי טימ ךיז

 ןופ ןטַאקַאוודַא עטסעב ןוא עטסערג יד סָאוו טקַאפ רעד ןעמוקעגוצ ךֶאנ זיא

 -וצסיורַא עבָאגפיוא יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ,ןסור ךיוא ןוא ןדיי ,דנַאלסור

 עטגָאלקעגנָא עשידיי יד ןקידייטרַאפ וצ סעצַארפ רעלמַאה םעד ףיוא ןטערט

 ןבָאה ייז זַא ,םעד ןיא ןדיי ןקידלושאב וצ זיא סָאד ךעלרעכעל יוו ןזייווַאב ןוא

 .םייוג ףיוא םָארגָאפ א טכַאמעג

 יד ןקידייטרַאפ וצ ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה סָאוו ,ןטקַָאוודַא יד ןשיווצ

 ,רעווָאניוו ,גרעבזָאילש יוו עטמירַאב עכלעזַא ןעוועג ןענייז ,עטגָאלקעגנָא עשידיי

 רעטמירַאב רֶאג רעד ךיוא ןוא ,רענטַאר ,שטיווָאנָאמלַאק ,ווָאלָאקַאס ,ינדורָאז

 ןלייצרעד ןגעלפ דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןכלעוו ןגעוו ,קינרעפוק וועל טַאקַָאוודַא

 ,ןלַאפנייא עגולק יד ןופ סעטכישעג עשירַאדנעגעל טעמכ ,עכעלרעדנואוו ךס א

 םייב ןוא טכירעג ַא ןיא ןטגָאלקעגנָא ןַא ןקידייטרַאפ םייב טַאהעג טָאה רע סַאוו

 .רעהרַאפ-ץיירק א ףיוא תודע ןא ןעמענ

 ךיז רע טָאה טייצ עגנַאל א .דיי רעטדמשעג א ןעוועג זיא ןיילַא קינרעפוק
 םָארְגַאּפ םעד ְךַאנ רעבָא .טריסערעטניא טינ ןצנַאגניא ןכַאז-ללכ עשידיי טימ
 ןריסערעטניא ןביוהעגנָא ןדיי ןופ לָאזקיש ןטימ ךיז רע טָאה ווענעשיק ןיא

 רענייא ןייז וצ ךיז ףיוא ןעמונעג ןרעג רעבירעד טָאה רע ןוא ,קרַאטש רעוייז

 עשידיי יד ןקידייטרַאפ סעצַארפ רעלמַָאה ןפיזא ןלעוו סָאוו ,ןטַאקַָאוודַא יד ןופ

 ןיא ןדיי ןוא .סניוועג רעסיורג א ןעוועג זיא ןיילַא סָאד ןוא .עטגָאלקעגנַא

 ןקינרעפוק ףיוא זַא ,טגָאזעג טָאה'מ .טדערעג ךס א םעד ןגעוו ןבָאה לעמַאה

 םעד ןבָארגוצסיוא רעטסיימ א זיא רע לייוו ,ןזָאלרַאפ טוג ןיוש ךיז ןעמ ןעק

 .סנגיל טימ גרַאב א רעטנוא ןופ וליפַא תמא
 ףיורעד סרעטסיימ עסיורג ןעוועג ןענייז ןטַאקַאוודא ערעדנַא יד ךיוא

 -רעטרעוו עפרַאש ןוא עטנַאסערעטניא ףיוא ןטכיר טנעקעג ךיז טָאה'מ ןוא
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 דעלטעטש ןוא טעטש

 עקַאט זיא יוזַא ןוא .סעצַארפ ןפיוא ןעמוקרָאפ יאדווַא ןלעוו סָאוו ,ןטכעפעג

 .ןעוועג

 -עגסיורַא טָאה'מ .טרעיודעג סעצַארפ רעד טַאה דנַאנַאכָאנ םישדח יירד

 יד טָאה טכירעג ןופ רעציזרַאפ רעד .תודע טנזיוט יוו רעקינעוו טינ ןפור

 ;טירש ןוא טירט ףיוא טרעטשעג עטגַאלקעגנָא עשידיי יד ןופ רעקידייטרַאפ

 סעצַארפ רעלמַאה םעד ןעק סָאוו ,טרָאוו ןייק ןדערסיורַא טזָאלעג טינ טָאה רע

 -עג רֶאנ טָאה רע סָאוו ,ץלֶא ןאטעג טָאה רע ;רעטקַארַאכ ןשיטילַאּפ א ןבעג

 יד ןופ רענייא ףיוא ןוא .ןגירקסיורַא ןענעק טינ תמא םעד לֶאז'מ זֶא ,טנָאק

 רע טָאה ,לֶאצ ןיא עטסקיצפופ-ןוא-ןייא יד ןעוועג ןיוש זיא סָאוו ,ןעגנוציז

 זיא ןאד ןוא ,לֶאז-טכירעג םעד ןזאלרַאפ ןסייהעג ווָאלָאקַאס טָאקָאוודא םעד

 ןעמוקעגרַאפ טינ ץעגרע ןיא לֶאמנייק ךֶאנ רעירפ זיא סָאוו ,סניוזַא ןעמוקעגרַאּפ

 עבַאגפיוא יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה סִָאוו ,ןטַאקַָאוודַא עלַא :טכירעג ןייק ןיא

 ערעייז ןופ ןביוהעגפיוא ךיז ןבָאה ,עטגַאלקעגנָא עשידיי יד ןקידייטרַאפ וצ

 סעצַארפ רעד יוו ןפוא םעד ןגעק טסעטַארפ רעייז קידנקירדסיוא ןוא רעטרע

 גנומיטשוצ רעד טימ לֶאז-טכירעג םעד טזַאלרַאפ ייז ןבָאה ,טריפעג טרעוו

 .עטגָאלקעגנָא עשידיי יד ןופ

 -עג ךס א ןאד טָאה'מ רעכלעוו ןגעוו ,עיצַארטסנָאמעד א ןעוועג זיא סָאד

 -עג ןוא .דנַאלסיוא ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןיא רֶאנ טינ ןבירשעג ןוא טדער

 טָאה יז זַא ,קורדנייא ןקרַאטש אזַא טלָאמעד עיצַארטסנַאמעד יד טָאה טכַאמ

 טלעטשעגפיונוצ טָאה'מ סָאוו ,עגַאלקנָא רעד ןופ ןלייז יד טלסיירטעצ ןצנַאגניא

 רעד רַאפ .גרוברעטעפ ןיא רעטצנעפ עכיוה רָאג יד ןופ ןעגנוזייוונָא יד טיול

 .םינפ ןיא שטַאּפ רעקרַאטש א רעייז ןעוועג סָאד זיא עיטַארקָארויב רעשירַאצ

 ןעיירדוצסיורַא ךיז יוו געוו ַא ןכוז ןעמונעג רעטצנעפ עכיוה יד ןיא טָאה'מ

 ןאד ןוא ,טלעוו רעד ראפ ןעמעש ןפרַאד טינ ךיז לֶאז'מ זַא ,רעגייטש ַאזַא ףיוא

 גָאט םעד ןיא ןוא שינעלמוט סיורג ןיא ןלייא ןעמונעג לֶאמָאטימ ךיז ןעמ טָאה

 ,לייטרזא רעד ןרַאוועג ןבעגעגסיורַא זיא ,1905 ראי םניא ,רָאונַאי ןט26 ןופ

 :גנַאל יוזַא טקוקעגסיורַא םוטעמוא טָאה'מ ןכלעוו ףיוא

 זענייז 13 ;טיירפַאב ןצנַאגניא ןעמ טָאה ןדיי עטגַאלקעגנָא 36 יד ןופ 3
 יד ןוא ,געט 10 טימ םישדח 5 שינעגנעפעג ןיא ןציז וצ ןרָאוועג טפשמרַאּפ
 .ףארטש רערעטכייל ַא ךַאנ טימ ןעמוקעגפָא ןענייז 10 ערעדנַא

 יד סעצֶארּפ רעלעמַאה ןפיוא ןענייז סָאוו ,עטגָאלקעגנָא עשייוג יד ךיוא
 עטכייל ַא ןגַארקעג ןבָאה ,עשידיי יד טימ קנַאב ןייא ףיזא ןסעזעג טייצ עצנַאג
 יא ,עלַא זַא ,ןרָאוועג טגַאזעג זיא לייטרוא םעד ןבעגסיורַא םייב ןוא .ףַארטש
 שינעגנעפעג ןיא ןציז וצ ףַארטש ַא ןגַארקעג ןבָאה סָאוו ,ןטסירק יד יא ,ןדיי יד
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 לעמ ַָאה

 רסיק םוצ ןדנעוו וצ ךיז טכער יד ןבָאה ,םישדח עכעלטע ןופ ןענימרעט עצרוק

 .ןקידענגַאב ןצנַאגניא ייז לֶאז רע זַא ,תושקב טימ

 ןכלעוו ףיוא ,סעצַארפ רעלמַאה רעטמירַאב רעד טקידנעעג ךיז טָאה יוזַא

 זיא'מ שטָאכ ןוא .םייוג ףיוא םָארגָאּפ ַא ןכַאמ ראפ ןדיי ןטפשמ טלָאזעג טָאה'מ

 ןעוועג ןסיוא םענייאניא עטגָאלקעגנָא עשידיי ןוא עשייוג יד ןשימפיונוצ ןטימ

 ןופ ןעוויברעד ןענעק טינ לֶאמנייק םיא לֶאז'מ זַא ,יוזַא תמא םעד ןלעטשרַאפ וצ

 יד ןיא ןעמ טָאה ,טלעטשעגפיורַא םיא ףיוא טָאה'מ סָאוו ,סנגיל גרַאב םעד

 ,ףיורעד גנושטייטסיוא עקיטכיר יד ןבעגעג ךֶאד ןזיירק עשיסור עלַארעביל

 לאנרושז רעשיסור רעד ןבעגעג ףיורעד טָאה גנושטייטסיוא עטסעב יד ןוא

 ןיא .ןגַארפ עשידירוי טימ זיולב ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאוו ,(טכער) "ָאווַארפ,

 -ניא סָאוו ,עלַא ןופ ןרָאויעג טנעיילעג דנַאלסור ןיא זיא סָאוו ,לַאנרושז םענעי

 ןפיוא לייטרוא םעד ןגעוו ןעמ טָאה ,ןגַארפ עשידירוי טימ רֶאנ ךיז ןריסערעט

 :יוזא ןבירשעג ןאד סעצַארפ רעלמַאה

 .ךעלטייד ןוא רֶאלק ץנָאג ןעז תמא םעד ןעמ ןעק ןיילָא לייטרוא םעד ןופ,

 טקידלושַאב טָאה ןעמ סָאוו ,ןטסירק יד ייס ןוא ןדיי יד ייס ,עטגָאלקעגנָא יד ביוא

 יוזא רַאג ןתמא רעד ןיא ןענייז ,הליזג ןיא ןוא םישעמ-טלַאוועג ןיא ,דרָאמ ןיא

 ,ףֶארטש עטכייל א ןבעגעג ייז טָאה'מ סָאוו ,ןיילַא םעד ןופ ןוא) קידלוש קינייוו

 ןלעטש רענייא רעדעי ךֶאד זומ ןַאד ,(קידלוש קינעוו ןענייז ייז זַא ,רָאלק ךַאד זיא

 ןיא רעקידלוש רעקיטכיר רעד טרָאפ זיא עשז-רעוו זיא ,יוזַא ביוא :עגַארפ יד

 ףיוא ןוא ?ןכאז עכעלקערש עכלעזַא ןעמוקעגרַאפ ןענייז לעמַאה ןיא סָאוו ,םעד

 ,ןדיי יד ןוא ןטסירק יד ץוח :רעפטנע ןייא זיולב ןארַאפ זיא עגַארפ רעד טָא

 ,רעטירד א ךַאנ ןארַאפ זיא ,טכירעג םוצ טלעטשעג לעמָאה ןיא טָאה'מ סָאוו

 -ַאּפ טליפש סָאוו ,ערעזנוא עיטַארקַארויב יד זיא סאד ןוא ,קידלוש זיא סָאוו

 -רַאּפ רעבָא ,ןרָאוועג טגָאלקעגנָא טינ זיא רעקידלוש רעד טָא אקווד .קיטיל

 סָאוו ,.רעקידלוש רעתמא רעד ,רע אקווד ןוא .ייסדיווזייס םיא ןעמ טַאה טפשמ

 טימ דלוש ןייז טלעטשרַאפ טָאה ,תמא ןרַאפ ןקַארשעג קרַאטש יוזַא ךיז טָאה

 ."טיירפאב ןוא טקידַאנגַאב ןעמעלַא טָאה רע סָאוו ,םעד

 רעד רענייטש יוו טרעדיילשעג ,רעטרעוו עקרַאטש ןעוועג ןענייז סָאד

 !ןיירַא םינפ ןיא ךיילג גנוריגער רעשירַאצ רעשיסור

 ,ןלַאפ ערעדנַא ךס א ןיא יוו טקנופ ,ןַאד טָאה ץנעגילעטניא עשיסור יד
 יז ןוא ,טייקיטכערעג ןוא רשוי ראפ ןלעטשוצנייא ךיז טומ טָאה יז זַא ןזיוועג

 םנופ ןוא קלָאפ םנופ דובכ םעד טעוועטארעג טלעוו רעד רַאפ םעד טימ טָאה

 .דנַאל

 ןעמַארגָאּפ ןעמוקעגרַאפ ןענייז דנַאלסור ןופ טעטש ערעדנַא ךס ַא ךאנ ןיא
 טינ ןַאד טָאה םָארגָאּפ ןייק רעבַא .1905 ןזא 1903 ןופ ןרָאי יד ןיא ןדיי ףיוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 יוו טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא גנוניימ עכעלטנפע יד קרַאטש יוזא טרעדורעגפיוא

 טָאה'מ סָאוו ,סעצַארפ רעד יוו ןוא לעמַאה ןיא ןוא ווענישיק ןיא ןעמַארגָאּפ יד

 ."םייוג ףיוא םָארגָאּפ א ןכַאמ, ראפ ןדיי קידנגָאלקנָא ,טכָאמעג ןאד

 עטכישעג רעד ןיא רֶאנ טינ -- לטיפַאק קירעיורט א ןעוועג זיא סָאד

 דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא רֶאנ ,לעמָאה ןיא ןדיי יד ןופ

 עקירעמַא ןייק טרעדנַאוועגסיוא דנַאלסור ןופ ןבָאה טייצ רענעי ןיא ןוא .ללכב

 .ןדיי טנזיוט קיצנַאווצ ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה יוו רעקינייוו טינ

 ראפ ארומ יד ואוו ,םוטעמוא ןופ רֶאנ ,לעמַאה ןופ רָאנ טינ ןפָאלעג זיא'מ

 .סיורג ןעוועג זיא ןעמַָארגָאּפ

%* 
% <% 

 עטנפָאוואב סרעלטיה ןעוו ןפָאלעג לעמַאה ןופ ןדיי יד ןענייז ןיהואוו ןוא

 סעפע ?ןפיול טנעקעג ייז ןבָאה ןיהואוו ?ןיהַא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה סעדנַאב

 טָארַאב סעמעוו ףיוא !ןדיי טימ טָאטש א ןעוועג קידנעטש לעמַאה ךאד זיא
 ?ןבילבעג טלַאמעד טרָאד ייז ןענייז

 העש רעד ןיא ןעוועטַאר טנעקעג ךֶאנ טלָאמעד טרַאר ךיז ןבָאה סָאוו יד

 ,ןצראה ןיא ארומ רעד טימ רעדלעוו יד ןיא קעעווַא ןענייז ,ןרָאצ ןסיורג ןופ

 יד ןוא ןפָאלעג טרַאד ןענייז ייז תעב ןוא .ןגיוא יד רַאפ טיוט ןופ דחפ ןטימ

 -עגניירַא זיא'מ ןוא עכעלקערש אזַא ןעוועג זיא טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא עגַאל

 יאדווַא ןיוש טעוו רעלטיה זַא ,טכודעג ךיז טָאה'ס לייוו ,גנולפייווצרַאפ ןיא ןלַאּפ

 ,גנונעפַאה יד ןבעגעגפיוא טינ ךַאד ץעגרע ןיא ןדיי ןבָאה ,המחלמ יד ןעניוועג

 ,ףֶארטש יד ןגירק ,ףוס-לכ-ףוס ,ךֶאד טעוו אנוש רעד זַא ,טביולגעג ןבָאה ייז ןוא

 .טנידרַאּפ רע סָאוו

 ןיוש ייז ןבָאה ,תורוד ןופ גנורַאפרעד רעד ןיא לייוו ,םעד ןיא טביולגעג

 יד ןפָארטשַאב וצ געוו ריא ךיז טָאה עטכישעג יד יוו ןעזעג לֶאמ ןייא טינ
 .עקידלוש

 .רַאפרעד טלָאצַאב רעייט רימ ןבָאה ,ןעמוקעג זיא ףֶארטש יד זיב רעבָא

 ןרָאלרַאּפ ןבָאה רימ ןעוו ןטייצ עכעלקערש יד ןופ ןברוח ןסיורג םעד ןיא ןוא

 ענעי ןופ לטעצ םניא ןיירָא ךיזא לעמַָאה זיא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ לטירד א

 טימ טָאטש ָא, זיא סָאד זַא ,ןגָאז טינ רעמ ןיוש ןעק'מ עכלעוו ףיוא ,טעטש
 ..."ןדיי
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 קסירב

 .א

 יד ןפור ןדיי יוו ,אטילד-קסירב רעדָא -- קסווַאטיל-טסערבב

 סאד .ןשינעעשעג עקיטכיוו ןופ רטנעצ ןיא ןעוועג לֶאמ ךס ַא ןיוש זיא -- טַָאטש

 ןביילב וצ ךעלגעממוא ריא רַאּפ זיא'ס זַא ,"יוזא טגיל, סָאוו ,טָאטש ָא זיא

 טַאהעג טַאה סָאוו ,סניוזַא סעפע ןעמוקעגרַאפ זיא'ס רָאנ ןעוו ;טייז ַא ןיא ןייטש

 ךיז ןעניפעג סָאוו ,רעקלעפ ןוא רעדנעל יד ןופ ןבעל םעד ןיא גנוטיידַאב א
 ,ןפָארטעג ןטלעז טָאה סע :;ןטימ ןיא ןעוועג יז זיא ,תונכש רעטנַעָאנ ןיא טרַאד
 .ורוצ ןזַאל יז ןוא ןעזרַאפ דָארג יז ןעמ לֶאז המוהמ א ןיא זַא

 -סיזקע קסווָאטיל-טסערב טניז רֶאי טרעדנוה ןיינ יוו רעמ ןיוש זיא סע
 ןטפלע םעד ןופ ביוהנָא םייב ךֶאנ עטכישעג רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו יז .טריט

 ךיוא ןוא "עיטסערעב, ןסייהעג יז טָאה סעקינָארכ עטלַא יד ןיא .טרעדנוהרַאי

 -רַאּפ ןופ רעשרעה יד טקיטלעוועג ריא רעביא ןיוש ןבָאה סע ;יוועיטסערעב,

 ןטָארטעג דרע ריא ףיוא :ןיוש ןבָאה סע ;ןענָאיצַאנ ןוא רעקלעפ יילרענעדייש

 ןרעטַאט יד ןבָאה 1241 רָאי ןיא ךֶאנ ןוא ,רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ ןעיימרַא יד

 .ןבילבעג טינרָאג ריא ןופ זיא סע ןוא טכַאמעג בורח ןצנַאגניא יז

 .ןעוועג טלֶאמעד קסווַאטיל-טסערב טָאטש יד זיא רֶאי קיסיירד ןוא ריפ

 ןוא ןרעוו ןסעגרַאפ ןצנַאגניא ןיוש טעוו יז זַא ,טניימעג טָאה ןעמ ןוא בורח

 ןיא רעבָא .ןרעוו טנָאמרעד טיג ןיוש ץעגרע ןיא לֶאמנייק רֶאג טעוו ןעמַאנ ריא

 קירוצ קסווָאטיל-טסערב זיא ןַאד ןוא ,טיובעגפיוא רעדיוו יז ןעמ טָאה 1275 רָאי
 | .טָאטש א ןרָאוועג

 לֶאמ סָאד ןוא ,ןרָאוועג בורח קסווַאטיל-טסערב זיא 1379 ראי ןיא ךיוא

 רֶאג ,סעדרַָאה עשירעטַאט יד טינ ןיוש טכַאמעג טרַאד ןברוח םעד ןבָאה

 ,סוחי ןטיול .ןעמַאטש סע עכלעוו ןופ ,רעטיר עשינַאטויט יד ןופ תונחמ יד

 יד טנערברַאפ טלָאמעד ןבָאה ייז .ןטייצ סרעלטיה ןופ סעדנַאב עשיצַאנ יד

 ןטנצפופ ןופ ףוס םייב ןוא .טיובעגפיוא קירוצ רעדיוו יז טָאה ןעמ רעבָא .טָאטש

 תונחמ יד :ןרַאצ ַא ןרָאוועג ןסָאגעגסיוא רעדיוו ריא ףיוא זיא טרעדנוהרַאי
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןוא ןסירעגניירַא ןיהַא טלָאמעד ךיז ןבָאה םירק ןיא ןַאכ ןשירעטַאט םעד ןופ

 .טכַאמעג בורח רעדיוו טָאטש יד ןבָאה ייז

 -מערפ .רֶאי טרעדנוה עכעלטע ןופ ךשמ א ןיא ןעגנַאגעגנָא סאד זיא יוזָא
 סע ןעוו לֶאמ עלַא טכַאמעג בורח קסווָאטיל-טסערב טָאטש יד ןבָאה ןעיימרַא עד
 קירוצ רעדיוו טָאטש יד ןעמ טָאה םעדכָאנ ןוא ,המחלמ א ןכָארבעגסיוא רֶאנ טָאה

 קסווָאטיל-טסערב זיא 1706 רָאי ןיא ךיזא ןוא 1657 רָאי ןיא ןוא .טיובעגפיוא

 .טעווענאשעג טינ ךיוא יז ןבָאה ייז ןוא ,ןדעווש יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא

 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןעגנַאגעגרעביא קירוצ טָאטש יד זיא םעדכַאנ רעבָא

 ןופ טכַאמ ריא ןרילרַאפ ןביוהעגנָא טַאהעג ןיוש טָאה סַאוו ,הכולמ רעשיליופ

 -עג טרַאד ווָארַאוואוס לַאשרַאמ-דלעפ רעשיסור רעד טָאה 1794 ןיא ןוא .לֶאמַא

 ,קסווַאטיל-טסערב ןופ ןרעיוט יד ייב ,ןאד טָאה רע ;ןוחצנ ןסיורג ןייז טאה

 ןוא ,יקסווָאקַארעיס לַארענעג ןשיליופ םעד ןופ יימרַא יד טפַאלקעצ ןצנַאגניא

 ןיא ןיירָא טָאטש יד זיא ,ןליופ ןופ גנולייטעצ רעד ייב ,רעטעפש רָאי ןייא טימ

 .עירעפמיא רעשיסור רעד

 יז יוו יוזא טקנופ ןוא .טַאטש עשיסור א ןרַאוועג זיא אטילד-קסירב

 ןשיסור ןסיורג א ןופ לֶאבמיס םעד טלעטשעגרַאפ ךיז טימ 1794 ןיא טַאה

 קיצנַאווצ ןוא ריפ ןוא טרעדנוה טימ יז טָאה יוזא ,דלעפטכַאלש ןפיוא ןוחצנ

 רעשיסור רעסיורג ַא ןופ לֶאבמיס םעד ךיז טימ טלעטשעגרַאפ רעטעפש רָאי
 זיא סע ןעוו ,שטרַאמ ןט3 ןופ גָאט םעד ןיא ,1918 ןיא ןעוועג זיא סאד .הלפמ

 ןשיווצ ךאמּפַא-סנדירפ רעד ןרַאוועג ןבירשעגרעטנוא קסווַאטיל-טסערב ןיא

 -יורג רעד ןופ טַאה סָאוו ,ךאמפֶא רענעי .דנאלשטייד ןוא דנַאלסור-טעווֶאס

 גנוקידיילַאב א ןעוועג זיא סָאוו ןוא רעקיטש עצנַאג ןטינשעגפַא דנַאלסור רעס

 סיפ יד טימ ןטערט ןופ רעטסומ א ךיוא ןוא קלַאפ ןשיסור עצנַאג םעד ראפ

 לאטורב יוו טלעוו רעצנַאג רעד ןזיוואב טָאה ,טייקיטכערעג ןופ שוח ןדעי

 ...המחלמ א ןעניוועג ייז ןעוו סרעקנוי עשטייד יד ןייז ןענעק סע

 -רַאוו א ןבילבעג גָאט ןקיטנייה זיב ךַאנ רעבירעד זיא קסווָאטיל-טסערב

 ,המחלמ א ןֶא טביוה דנַאלשטייד רַאנ ןעוו זא ,רעדנעל ןוא רעקלעפ עלַא רַאפ גנונ

 ןופ לֶאז יז זַא ,טלעוו רעד ןיא ץלָא ןאט ןעמ ףרַאד ,טכַאמ ריא ןטיירפשרַאּפ וצ

 ,טייז ריא ףיוא זיא ןוחצנ רעד ןעוו םערַָאוו ;ענעגָאלשעצ א סיורַא המחלמ רעד

 ןייק אטינ רַאג זיא סע ןוא ןטיטעּפַא עדליוו עריא ןקיטעז וצ טינרַאג זיא ןַאד
 ..המקנ ריא זצ ץענערג

% 

 ןיא ןצעזַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןדיי ןעוו ןלעטשטסעפ טינ ןעק'מ

 ,טרעדנוהרַאי ןט14 ןופ ביוהנָא םייב ךַאנ זַא ,רעבָא טסייוו ןעמ .קסווַאטיל-טסערב

 ןעוועג אטילד-קסירב ןיוש זיא ,הכולמ עניילק ןייק טינ ןעוועג זיא עטיל ןעוו
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 קסירב

 קרַאטש ץנָאג טרַאד ךיז ןבָאה ןדיי ןוא רעטנעצ רעשידיי רעקיטכיוו ץנָאג ַא
 ןדיי ואוו .רעטרע יד ןיא רעגייטש רעד ךעלנייוועג זיא סע יוו ןוא .ןעזעגנַא

 ןיא ןוא ,ייז וצ האנש יד ןסקַאוועגסיוא ךיוא טרָאד זיא ,ןֶא קרַאטש ךיז ןעעז
 .ןבירטעגסיורַא טרָאד ןופ ייז ןעמ טָאה 1495 רֶאי

 ןופ ךיוא ןוא קסווָאטיל-טסערב ןופ ןדיי יד ןביירטוצסיורַא לעפַאב םעד

 טשריפ-סיורג רעשיווטיל רעד ןבעגעגסיורַא טָאה עטיל ןיא טעטש ערעדנַא יד

 .ןליופ ןופ גינעק רעד ןרַאוועג ךיוא רעטעפש זיא רעכלעוו ,ָאלעגַאי רעדנַאסקעלַא

 טָאה רעירפ לייוו ,גנושַאררעביא עסיורג ַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא סָאד ןוא

 ןוא טכעלש טינ אקווד ןדיי וצ ןגיוצַאב ךיז ַאלעגַאי רעדנַאסקעלַא רעבלעז רעד

 שטנעמ א זיא רע זַא ,ןגַאז טנעקעג טָאה ןעמ זַא ,יוזַא טלדנַאהַאב ייז טָאה רע
 .דסח טימ

 יד ןעוועטנורגרעד טוואורפעג ןבָאה עטכישעג רעשידיי ןופ רעשרַאפ

 ןבעגעגסיורַא גנולצולפ רַאג טָאה ַאלעגַאי רעדנַאסקעלַא סָאוו ןופרעד הביס

 טָאה רעקירָאטסיה עקינייא ןופ גנוניימ רעד טיול ןוא ,ןדיי ףיוא הריזג אזַא

 טשריפסיורג רעד ,רע סַאוו ,טקַאפ רעד טליפשעג עלֶאר עקיטכיוו ַא םעד ןיא

 ןיא טָאה ,ןליופ ןופ גינעק רעד ךיוא ןרָאוועג רעטעפש זיא רעכלעוו ,עטיל ןופ

 רעטכָאט יד ,ָאנעלעה ןיסעצנירפ עשיסור יד בייוו א רַאפ ןעמונעג טייצ רענעי

 ..ןטירד םעד ןאוויא טשריפסיורג רעווקסָאמ םעד ןופ

 -עג סע טָאה ,ןדיי ןשיווצ טיירפשרַאפ ןעוועג זיא סָאוו ,עדנעגעל א טיול

 ןעמונעג ךיז טָאה ןדיי ףיוא סעכ סָאלעגָאי רעדנַאסקעלַא זַא ,ןסייה טפרַאד

 ןֶאטעגפָא, טָאה יורפ עשידיי א זַא ,טדערעגנייא ךיז טַאה רע סַאוו ,ןופרעד

 לֶאמנייק לֶאז יז זַא ,הרקע ןַא רַאפ טכַאמעג יז ןוא אנעלעה בייוו ןייז ?ףושיכ

 -סיה ןשיסור םעד ןופ גנוניימ רעד טיול רעבַא .ןבָאה ןענעק טינ רעדניק ןייק

 לייוו ,טנורג ןייק טינ עדנעגעל עקיזָאד יד טָאה יקסדַאשרעב יעגרעס רעקירַאט

 רעדנַאסקעלַא טָאה ַאנעלעה ןיסעצנירפ רעווקסַאמ רעד טימ טאהעג הנותח

 יד ןביירטוצסיורַא הריזג יד ןוא ,1495 רֶאי ןופ ,רַאורבעפ טָאנָאמ ןיא ןאלעגַאי

 רעד ךַאנ םישדח יירדזייווצ א ןבעגעגסיורָא רע טָאה ךיירגינעק ןייז ןופ ןדיי

 ןביילב עקַאט טעוו בייוו ןייז יצ ןסיוו טנעקעג טינ ןַאד ךַאנ טַאה רע ןוא הנותח

 ,"ףושיכ ַא ןָאטעגפָא, םעד ןיא ריא טָאה'מ יצ ןזוא ,ןיינ יצ ,הרקע עקיבייא ןא

 ...ןיינ יצ

 טָאה אנעלעה ןיסעצנירפ רעווקסַאמ יד זַא ,רַאלק ךאד רעבַא זיא סע

 ןעמ .עטיל רעד ןופ ןדיי יד ןביירטוצסיורַא הריזג רעד ןיא קלח א טַאהעג
 דעג ךס ַא עווקסָאמ ןיא ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא דָארג זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד

 ענווַאלסַאווארפ יד ןשיווצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאוו ,גנוגעוואב רעד טימ טלמוט

 ןלַאפעגסיוא ךַאד זיא סָאד .םוטנדיי םוצ ןרעקַאב וצ ךיז דָארָאגווַאנ ןיא םיחלג
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 ףמַאק ןרעטיב ַאזַא טריפעגנָא טָאה ידאנעג ּפָאקסיפע-יכרַא רעד ןעוו ןאד טקנופ
 טָאה רע לייוו ,עכריק רעשיסור רענווָאלסָאווַארפ רעד ןופ עכעלטסייג ענעי ןגעק

 ;םוטנטסירק םעד הנכס א ןיא טלעטש סָאוו ,"גיינפָא ןשיסרוקיּפַא, ןַא ןעזעג
 ,ארומ אזַא ןפרַָאוועגנָא עווקסָאמ ףיוא טלָאמעד רע טָאה ןעגנונרַאוו ענייז טימ
 ,ןבילבעג זיא סע ןוא רעייפ רַאפ יוו טיהעג טרַאד ןדיי יד ןופ ךיז טָאה'מ זא

 .הכולמ רעד ןופ ןצענערג יד ןיא ןזָאלניירַא טינ לָאמנייק ייז לֶאז ןעמ זַא
 רעטכָאט ןייז ךרוד טָאה רעווש רעשיסור רעד זַא ,ןייז רעבירעד ןעק סע

 םיכרד עקיבלעז יד ןיא ןייג ךיוא לֶאז רע זַא ,םעדייא ןשיווטיל םייב טלעופעג

 .םוטנטסירק םעד ןעוועטַאר טימרעד ןוא הכולמ ןייז ןופ ןדיי יד ןביירטסיורַא ןוא
 טָאה עטיל ןופ רעשרעה רעד .ןוויטָאמ עשיטילָאּפ ןעוועג ךיוא ןענייז ייברעד

 זַא ,םירק ןופ ןאכ םייב ןלעופ לֶאז עווקסָאמ ןופ רעשרעה רעד זַא ,טלָאוועג

 ,ןזיוועג רע טָאה ,םיא ייב ןעמענוצסיוא ידכ .ןטלַאה המחלמ טינ םיא טימ לֶאז רע
 ףרַאד רַאפרעד ןוא ,ןגעוו ענייז ןיא רע טייג ,ןדיי וצ ןעגנואיצַאב ךייש סָאוו זַא

 ךַאנ ןענייז םעד וצ ןוא .הבוט ַא םיא ייב טעב רע ןעוו ןגָאזפָא טינ םיא רע

 ןופ רעשרעה רעד :עשימַאנָאקע יד -- ןכַאזרוא עטסקיטכיוו יד ןעמוקעגוצ

 ןעוועג קידלוש זיא רע ;פֶאק ןרעביא זיב תובוח ןיא ןדָאברַאפ ןעוועג זיא עטיל
 טכַאמעג טפָא ץנָאג טָאה רע ןעמעוו ייב ,ןדיי עכייר יד טלעג ךס ַא רעייז

 -ךעלטסירק רעד טָאה ,ןֶא דימת ןופ ןיוש ךיז טריפ סע יוו ןוא ,תואוולה עסיורג
 ,תובוח יד ןבעגפַא רעדייא זַא ,קנַאדעג םוצ טכַארטרעד ךיז רעשרעה רעמורפ

 ןופ ןביירטסיורַא ןדיי עלַא רעסעב רע טעוו ,ןדיי עכייר יד קידלוש זיא רע סָאוו

 ...ןגַאמרַאּפ ייז סָאוו ץלַא ייז ייב ןעמענוצ טעוו ןוא ךיירגינעק ןייז

 עקיטכיוו ַא טליפשעג ייברעד טָאה 1492 ןופ עינַאפש שוריג רעד ךיוא

 -רעפ גינעק ןשינַאפש ןפיוא טקוקרַאפ ךיז טָאה ןָאלעגַאי רעדנַאסקעלַא .עלֶאר

 רעטיר רעד ןרעוו טלָאוועג ךיוא רע טָאה ,דנַאנידרעפ יוו טקנופ .דנַאניד
 ןופרעד ןעניוועג סגעוונייא ראפ עקַאט ייברעד ןוא ,םוטנטסירק ןופ רעטער ןוא

 .ןדיי ענעבירטעגסיורַא עלַא ןופ ןגעמרַאפ סעד ךיז רַאפ ןעמענוצ טעוו רע סָאוו

 -גינעק, רעד טימ *למיה ןופ ךיירגינעק, יד טקינייארַאפ ןעמ טָאה יוזא
 -עג סָאד טָאה ןיז ןסיוועג א ןיא זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ ןוא ."דרע רעד ןופ ךייר

 טליפשעג .אנעלעה ןוא ןאלעגַאי רעדנַאסקעלַא ,עטיל רעד ןיא לרֶאּפ עטניורק
 -אזיא ןוא דנַאנידרעפ ,עינַאפש ןיא לרָאּפ עטניורקעג סָאד סָאוו עלַאר עבלעז יד

 .טריפעגנייִא טינ ךַאד שוריג ןרַאפ ייז ןבָאה רעבָא עיציזיווקניא ןייק .ָאלעב

 ןצנַאגניא קסווָאטיל-טסערב ןיא הליהק עשידיי יד זיא טייצ רענעי ןיא
 ןעמ טָאה ,ןבירטעגסיורַא טָאטש רעד ןופ ןדיי יד טָאה ןעמ ןעוו .ןרָאוועג בורח
 ןדיי ואוו ,לוש רעד ןופ ןוא ,טָאהעג ןבָאה ייז סָאוו ,רעזייה עלַא ןעמונעגוצ ייז ייב

 .רעטסיולק ןשיליוטַאק ַא טכַאמעג ןעמ טָאה ,טנוואדעג ןבָאה
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 ןצנַאגניא קסווָאטיל-טסערב ןיא ןדיי ןייק טלָאמעד ןענייז טייצ ךֶאי טכַא

 ןעוועג ןיוש זיא ןָאלעגַאי רעדנַאסקעלַא ןעוו ,1503 רֶאי ןיא ןוא .ןעוועג טינ

 טַאה ,ןליופ ןופ גינעק רעד ךיוא רֶאנ ,עטיל ןופ טשריפסיורג רעד רָאנ טינ

 ,ןעמוקוצסיוא רעווש ךַאד םיא זיא דנַאל ןיא ןדיי יד ןֶא זַא ,ןעזעגמורַא ךיז רע

 -עגמוא ךיז ןבָאה ןדיי יד ןעוו ןוא ,ןפורעגקירוצ הריזג יד רע טָאה ןַאד ןוא

 סָאוו ,רעזייה יד ןבעגעגפָא ייז ןעמ טָאה ,קסווָאטיל-טסערב ןייק קירוצ טרעק

 .קירוצ ןבעגעגפַא ייז ןעמ טָאה לוש יד ךיוא .ןעמונעגוצ רעירפ ייז ייב טָאה ןעמ

 הכולמ יד סָאוו ,זיירפ ןבלעז םעד ןלֶאצַאב טזומעג ץלַא ראפ רעבָא ןבָאה ייז

 טָאה ןעמ יוו םעדכָאנ טפיוקרַאפ סֶאד טָאה יז ןעמעוו ,ענעי ייב ןעמונעג טָאה

 .ןבירטעגסיורַא ןדיי יד

 רֶאנ טינ -- טגעלרעד טינ ןפוא אזַא ףיוא טַאה גינעק רעשיליופ רעד

 טכַאמעג טָאה רע .הריזג "ועד ןופ ןפורקירוצ םעד וצ ךיוא רֶאנ ,הריזג רעד וצ

 טיג ךיוא טָאה רע ןוא ,תועשר ןייז ןזיוועגסיורַא טָאה רע סָאוו םעד ןופ טלעג

 ...דסח ןייז ןזיוועגסיורָא טָאה רע ןעוו טגעלרעד

% 
 אא

 -טסערב ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא טרַא ןעעזעגנָא ץנָאג א
 דעג טרַאד טָאה רעכלעוו ,שטיווָאפעזָאי לכימ ַא רענייא ןעמונרַאּפ טָאה קסווָאטיל
 טריפעג ,רחוס רעכייר ַא רעייז ןעוועג זיא רע .טרעדנוהרַאי ןט16 ןיא ךַאנ טבעל
 ןיא טלייצרעד םיא ןגעוו טרעוו סע סָאוו םעד ןופ ןוא ,ןטפעשעג עסיורג
 ,רוחסמ וצ ןטייקיאעפ עכעלנייוועגרעסיוא ענייז וצ זַא ,סע טנייש ,עטכישעג רעד
 .ןכָאז-ללכ עשידיי טימ ןבעגעגּפַא ךיז טָאה רע ןוא ןדמל א ןעוועג ךיוא רע זיא

 זיא קסווָאטיל-טסערב סָאוו םעד ןיא קלח ןטסערג םעד טַאהעג טָאה רע ןוא

 .רעטנעצ רעשידיי רעקיטכיוו ַא ןרָאוועג
 ןגָאלשרעד המכח ןוא ןטייקיאעפ ענייז טימ ךיז טָאה שטיווָאפעזוי לכימ

 גינעק ןשיליופ םעד ןופ ףיוה ןיא תוכלמל בורק ַא ןרעוו לֶאז רע זַא ,וצרעד
 עכעלנייוועגרעסיוא ענייז טצעשעג ךיוה רעייז טָאה גינעק רעד .דנומזיגיס
 טייקכעלטלעוו ןוא טפַאשגולק ןייז ןופ ןטלַאהעג קרַאטש ךיוא טָאה רע .ןטייקיאעפ
 ןיא ןדיי עלַא רעביא "ןטסטלע, ןרַאּפ טכַאמעג םיא רע טָאה 1514 רֶאי ןיא ןוא
 ןייז לייוו ןוא ןביוהרעד ךיוה רעייז ןעוועג גנַאר ןייז טיול זיא רע :עטיל רעד
 וצ ןעוועג רעווש טינ םיא זיא ,סיורג ןעוועג זיא ףיוה ןכעלגינעק ןיא סולפנייא
 יד ןופ עגַאל יד ןרעסעברַאּפ ןוא תובוט ןַאט לָאמַא לֶאז רע ,גינעק םייב ןלעופ
 טָאה גינעק רעד ןעמעוו ,דיי רעקיצנייא רעד ןעוועג ןליופ ןיא זיא רע ,ןדיי
 .1525 רֶאי ןיא ןעוועג זיא סָאד ןוא .ןאמלבָאנ ַא ןופ גנַאר םעד ןבעגעג
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 -לבָאנ א ןופ גנַאר םעד ןגַארקעג רעטעפש טָאה ,םהרבא ,ןוז סלכימ ךיוא

 רע רעבָא .םיצירפ עשיליופ עסיורג יד ןופ סעיגעליווירפ עלַא יד טַאהעג ןוא ןאמ

 .רעטדמשעג א רָאנ ,דיי ןייק ןעוועג טינ ןיוש ןַאד זיא

 -סווֶאטיל-טסערב םעד ןופ טלַאטשעג סאד זיא סעדנעגעל ןיא טליהעגנייא

 ןט17 ןופ ביוהנָא םייב ןברָאטשעג טרָאד זיא רעכלעוו ,להאוו לואש ןדיי רעק

 ןליופ ןיא זיא רע זַא טלייצרעד טרעוו סע ןעמעוו ןגעוו ןוא ,טרעדנוהרַאי

 ."טכַאנ ןייא ףיוא גינעק, א ןעוועג

 ןיא רֶאנ ,קסווַאטיל-טסערב ןיא טינ להאוו לואש זיא ןרַאוועג ןרַאבעג

 עשידיי עטוג ַא רעייז ןגָארקעג טרַאד טָאה רע .עילַאטיא ןיא ,ָאודאפ טַאטש רעד

 ןעוועג ךֶאנ זיא רע ןעוו .גנודליב עכעלטלעוו עטוג א ךיוא ןוא גנואיצרעד

 קסווֶאטיל-טסערב ןייק טקישעגקעווַא םיא ,בר ַא ,רעטַָאפ ןייז טָאה ,רוחב רעגנוי ַא

 ןעוועג הבישי רעקסירב יד זיא טייצ רענעי ןיא לייוו ,הבישי רעד ןיא ןענרעל

 ךיוא רַאנ ,ןליופ ןוא עטיל ןופ רָאנ טינ ןוא,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טמירַאב

 ךענרעל רעדניק ערעייז ןיהַא טקישעג ןדיי ןבָאה עילָאטיא ןוא דנַאלשטייד ןופ

 .הרות

 םעדכַאנ ןוא טָאהעג הנותח קסווֶאטיל-טסערב ןיא טָאה לואש רעגנוי רעד

 םיא טָאה'מ ןוא דמלמ-ארמג א ןרָאוועג רע זיא ,הבישי יד טקידנעעג טָאה רע יוו

 טלָאוועג טינ דמלמ-ארמג ןייק טָאה רע רעבָא .רענעק ןסיורג ַא רַאּפ ןטלַאהעג

 רעייז ןעוועג זיא רע יוו יוזַא ןוא ,רחסמ וצ ןעמונעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןביילב

 רע ןוא ךיוא גנודליב עכעלטלעוו טַאהעג ךַאנ רע טָאה וצרעד ןוא רעקיאעפ א

 ;רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןגייטש ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןכַארפש טנעקעג טָאה

 טָאה 1578 רֶאי ןיא ןוא ,תוכלמל בורק א ןרָאוועג ,ךייר רעייז ןרָאוועג זיא רע

 דָאירדַאּפ ןצנָאג םעד ןבעגעגרעביא יִרָאטַאב ןַאפעטס גינעק רעשיליופ רעד םיא

 .םעד ןיא רעקיצנייא רעד ןעוועג דנַאל ןיא זיא רע ןוא ,ץלַאז ןבָארגוצסיורַא

 ןופ גנורעקלעפַאב יד סָאוו ,ץלָאז עצנַאג יד ןפיוק טנעקעג ןעמ טָאה םיא ייב זיזלב

 .תורישע סיורג ןגַארטעגניירַא םיא טָאה סאד ןוא ,טכיורברַאפ טָאה דנַאל

 ןיא זיא רע ןוא ,ןטפעשעג עסיורג ערעדנַא ךַאנ טריפעג ךיוא טָאה רע

 ןייק טַאהעג טינ טָאה דנָאל ןיא רענייק זַא ,ךיוה יוזָא ןרָאוועג ןביוהרעד דנָאטש

 םוצ זיולב ךעלטרַאווטנַארַאפ ןעוועג זיא רע ןוא ,סעפע ןיא ןרעטש וצ םיא טכער

 .ןרעדנַא ןייק וצ טינ ןוא ,הכולמ רעד ןופ גינעק

 ןדיי ערעדנַא עלַא ןופ טלייטעגסיורַא םיא טָאה סָאוו ,דנַאטש ןכיוה ןייז ןיא

 ,ללכ םעד ןופ טרעטייוורעד טינ ךַאד ךיז להַאוו לואש 'ר טָאה ,הכולמ רעד ןיא

 רָאג ןוא ךייר רעייז ןרעוו סָאוו ,יד ןופ רעגייטש רעד ךעלנייוועג זיא סע יוו

 -עק ןיא סולפנייא ןַא טָאה רע סָאוו םעד טימ ךיז .קידנצונַאב .ןביוהרעד ךיוה

 זייז לֶאז קסווַאטיל-טסערב ןיא ןיד-תיב רעד זַא ,טלעופעג רע טָאה ,ףיוה ןכעלגינ
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 סע ןעוו קספ א ןבעגסיורַא ןוא ןטפשמ וצ טכער יד טָאה סָאוו רעקיצנייא רעד
 רע .ךיז ןשיווצ ןבָאה טָאטש רעד ןופ ןדיי סָאוו ,ךוסכס ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה

 ןענייז סָאוו ,סעיצוטיטסניא ןעיובסיוא ןזָאל לֶאז ןעמ זַא ,טלעופעג ךיוא טָאה

 ןוא .טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ןייזליואוו םעד רַאּפ קיטיונ

 יד רענעלק ןכַאמ לֶאז ןעמ זַא ,ןעזעג ךיוא רע טָאה ןטייהנגעלעג עקינייא ייב

 טָאטש רעד ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןרעייטש
 .רעווש רעייז טגעלעג

 -לעוו ,להאוו לואש 'ר םעד ןגעוו טסייוו ןעמ סָאוו ,ןטקַאפ יד ןענייז סָאד

 .קסווָאטיל-טסערב ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד טימ ןדנוברַאפ גנע יוזַא זיא רעכ

 .םיא ןגעוו עשירַאדנעגעל סָאד טמוק טציא ןוא

 :עטכישעג ַאזַא עדנעגעל יד םיא ןגעוו טלייצרעד ןלייצרעד ןוא

 יד ןבָאה ,ןברַאטשעג 1586 ןיא זיא ירָאטַאב ןאפעטס גינעק רעד ןעוו

 -סיוא ןלֶאז ייז ןעמעוו ,םעד ןגעוו ןקינייא טנעקעג טינ ךיז םיצירפ עשיליופ

 טָאה ןעמ ןוא גָאט רעטצעל רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא .גינעק ַא רַאפ ןביילק

 ןשיווצ טבָאמעגּפַא םיצירפ יד ןבָאה ,ןבילקעגסיוא טינ גינעק םעיינ ןייק ץלָא ךַאנ

 גינעק א ןביילקסיוא לייוורעד ייז ןלֶאז ,ץעזעג סאד ןכערב וצ טינ ידכ זַא ,ךיז

 טָאה גָאט ןטמיטשַאב םעד ןיא זַא ,ןסייה טעוו סאד .טכַאנ רעביא ףיוא זיולב

 ןָארט ןופ רעטנורַא רע טעוו ןגרָאמ רעבָא ,גינעק א ןבילקעגסיוא עקַאט ןעמ

 ןאד ןוא ,ןבילקעגסיוא טינ ךַאד םיא ןעמ טָאה טכַאנ ןייא ףיוא יוו רעמ לייוו

 גנָאל יוזַא טעוו ןעמ ןוא םעד ןגעוו ןעגנוטַארַאב ןטלַאהפַא רעדיוו ןעמ טעוו

 ןביילקסיוא טעוו ןעמ ןוא ןקינייא ךַאד ,ףוס-לכ-ףוס ,ךיז טעוו ןעמ זיב ןביילק

 טינ טעוו םיצירפ יד ןופ רענייא ןייק ןעמעוו ןגעק ,ןשטנעמ אזַא גינעק ַא רַאפ

 .ןצעזוצסיוא סָאוו ןבָאה

 ןייק טינ ןייז לֶאז טכַאנ רעביא ףיוא גינעק רעד זַא ,ןבילבעג זיא ןַאד ןוא

 ךיוה רעייז ןבָאה םיצירפ עלַא ןעמעוו ,להאוו לואש 'ר דיי רעד יוו רערעדנַא
 ןופ גינעק רעד ןרָאוועג זיא להאוו לואש 'ר ןעוו ןוא .טכַאעג ןוא טצעשעג

 ןוא העש עקידלזמ ןוא עטוג יד טצונעגסיוא רע טָאה ,טכַאנ רעביא ףיוא ןליופ

 ןייז ןלֶאז סָאוו ,ןכַאז עכלעזא רעכיב יד ןיא ןביירשניירַא ןסייהעג טָאה רע

 טָאה רע סָאוו ,ןכַאז יד ןשיווצ ןוא ,הכולמ רעד ןיא ןדיי יד ראפ הבוט עסיורג א
 זיא רע ןעוו טכַאנ רעקיצנייא רעד ןיא רעכיב יד ןיא ןביירשניירַא ןסייהעג

 -רעד טעוו סע רעוו זַא ,לעפַאב א ןעוועג ךיוא זיא ,ןארט ןשיליופ ןפיוא ןסעזעג

 רַאפרעד רע לֶאז ,הכולמ רעשיליופ רעד זןופ ןצענערג יד ןיא ןדיי א ןענעגרה

 ...ץירפ ןשיליופ ַא טעגרהרעד טלָאוו רע יוו גנערטש יוזַא ןרעוו טפָארטשַאב

 רעקסווָאטיל-טסערב םעד ןגעוו עדנעגעל רעד ןופ חסונ ןייא זיא סאד

 ןעוועג טרעדנוהרַאי ןטנצכעז ןיא זיא רעכלעוו ,להאוו לואש 'ר ןדיי ןטמירַאב

 [168] .ןליופ ןיא ףיוה ןכעלגינעק ןיא בושח רעסיורג א
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 לואש 'ר ןגעוו עטכישעג יד טדניברַאפ עדנגעל רעד ןופ חסונ רעטייווצ א

 ןוא ,ליוויזדַאר יִאלָאקינ טשריפ ןשיליופ םעד ןופ עטכישעג רעד טימ להאוו

 ןרָאי עגנוי יד ןיא טָאה ,ליוויזדַאר ץנירפ רעד ,רע זַא ,טלייצרעד טרעוו סע

 טָאה ןוא עשר רעסיורג א ןעוועג זיא רע ןוא ןבעל ןזָאלעצ א רעייז טריפעג

 םיא טָאה ,ןרָאוועג רעטלע זיא רע ןעוו ןוא .סטכעלש ךס ָא ןדיי יד ןָאטעגנָא

 טָאה רע ;ןזַאלעצ ןעוועג ןרָאי עגנוי יד ןיא זיא רע סָאוורַאפ ןאטעג גנאב קראטש

 םוצ ןרָאפעגקעווַא רעבירעד זיא רע ןוא לֶאמָא ןופ דניז ענייז ןפיוקסיוא טלֶאוועג

 .ןָאט וצ סָאוו הצע ןַא ןבעג םיא לֶאז רע ,םיור ןייק טספיופ

 ,ןסייהעג םיא טָאה רע ןוא טרעהעגסיוא םיא םיור ןופ טספיופ רעד טָאה

 רעביא ןרעדנַאוומורַא רע לֶאז דנַאנָאכָאנ ראי יירד ;תולג ןטכירפָא לֶאז רע זֶא

 ןוא טיורב ףיוא זיולב ןבעל לֶאז רע ןוא רעלטעב רעמערַא ןַא יוו טלעוו רעד

 .רעסַאוו

 ןופ טספיופ רעד ייוו ייוזָא ןֶאטעג טָאה ליוויזדָאר יִאלָאקינ טשריפ רעד ןוא

 ןזַא יוו טלעוו רעד רעביא טרעדנַאוועגמורַא טָאה רע .ןסייהעג םיא טָאה םיור

 תועשר ןַאטעג םיא ןשטנעמ עטכעלש ןבָאה םוטעמוא ןוא ,רעלטעב רעמערַא

 .טגָאלקעג טינ םענייק רַאפ ךיז טָאה ןוא ןגָארטעגרעבירַא סָאד טַָאה רע ןוא

 ןיא ךיז טניפעג סָאוו ,אודאפ טָאטש רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ,לֶאמנייא ןוא

 טניואוועג טָאה'ס ואוו ,זיוה םעד ייב טצעזעגקעווַא דָארג ךיז רע טָאה ,עילַאטיא

 ןיוש זיא רעכלעוו ,להאוו לואש 'ר ןופ רעטַאפ רעד ,הדוהי לאומש 'ר בר רעד

 לואש 'ר ךיזא ןפורעג טרַאד םיא טָאה'מ זוא קסווָאטיל-טסערב ןיא ןעוועג ןָאד

 ךיז טָאה בר רעד .הדוהי ןסייהעג טָאה עטַאט ןייז סָאוו רַאפרעד עקַאט ,שטידוי

 סָאד זַא ,טנעקרעד ךיילג טָאה רע ןוא רעלטעב ןעמערַא םעד טימ טדערעצ

 -סיורַא טייקסטוג ןייז םיא וצ טָאה רע ןוא ,שטנעמ רעטסַָארפ ןייק טינ זיא
 .תואצוה ףיוא טלעג ךיוא ןוא ןעקנירט ןוא ןסע ןבעגעג םיא ,ןזיוועג

 רעייז ןופ דליב ַא ןעזרעד ליוויזדַאר טשריפ רעד טָאה בוטש ןיא בר םייב

 רעד ןעוו ןוא ,זיא סָאד רעוו בר םעד טגערפעג רע טָאה ,ןַאמנגנוי םענייש א

 ךיז טניפעג רעכלעוו ,ןוז ןייז ןופ דליב יד זיא סָאד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה בר

 זָא ,טגָאזעגוצ םיא טשריפ רעד טָאה ,ןליופ ןופ ךיירגינעק רעד ןיא רעטציא

 וצ ןייז ברקמ טרָאד םיא רע טעוו ,םייהַא קירוצ ןרעקמוא ךיז טעוו רע ןעוו

 .ןעגנַאלרַאפ רַאנ טעוו רע סָאוו ץלַא ןַאט םיא רַאפ טעוו ןוא ךיז

 ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ליוויזדַאר טשריפ רעד ,טרַאוו ןטלַאהעג טָאה רע ןוא

 -אב טרַאד ךיז טָאה ןוא קסווָאטיל-טסערב ןייק קַעווַא רע זיא ,ןליופ ןייק קירוצ

 ,שטידוי לואש 'ר ןפורעג ךיוא טָאה ןעמ ןעמעוו ,להאוו לואש 'ר טימ טנעק

 ייז ןוא טפַאשדניירפ עטנָעַאנ ַא ןרַאוועג ייווצ יד ןשיווצ זיא ןֶא ןַאד ןופ ןוא

 .טכַאעג ןוא טצעשעג ןרעדנַא םעד רענייא עדייב ןבָאה
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 זיא להאוו לואש 'ר ןוא ןעגנַאגעג ןוא ןעגנַאגעג טייצ יד ךיז זיא יוזא

 רעד ןעוו ,1586 ראי םניא ןוא ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגיטשעג דנַאטש ןייז ןיא

 ןטַאנגאמ עשיליופ יד ןענייז ,ןברָאטשעג זיא ירָאטַאב ןַאפעטס גינעק רעשיליופ

 ענעי ןשיווצ ןוא ,גינעק םעיינ ַא ןביילקוצסיוא עשרַאוו ןייק ןרָאפעגפיונוצ ךיז

 .ליוויזדַאר יִאלֶאקינ טשריפ רעד ןעוועג ךיוא זיא ןטַאנגַאמ

 טביילק'מ רעדייא זַא ,טריפעגנייא ןעוועג ןליופ ןיא זיא ןטייצ ענעי ןיא

 ןוא ןטַאנגַאמ יד ןופ םענייא ןעמיטשַאב לייוורעד ןעמ לֶאז ,גינעק םעיינ ַא סיוא

 זבילקעגסיוא ןיוש טעוו גינעק רעיינ ַא ןעוו ןוא ,הכולמ יד ןריפ לייוורעד לֶאז רע

 וצ ץעקַארק ןייק םיא טימ ןרָאפ ,טַאנגַאמ רעטמיטשַאב רעד ,רע לֶאז ,ןרעוו

 ןיא ךרוד ךעלנייוועג טריפ'מ סָאוו ,עינָאמערעצ-סגנוניורק רעכעלרעייפ רעד

 .פָאק ןפיוא ןיורק יד ןֶאטנָא םיא לֶאז רע ןוא ,לֶאּפ ַאזַא

 םעד דובכ ןסיורג ןקיזָאד םעד ןלייטוצוצ ןסַאלשַאב ןטַאנגַאמ יד ןבָאה

 ייברעד ןוא ,טגַאזעגפָא םעד ןופ ךיז טַאה רע רעבָא ,ליוויזדַאר טשריפ ןטלַא

 דובכ ןסיורג ןקיזָאד םעד לֶאז'מ זַא ,שטנואוו םעד טקירדעגסיזא רע טַאה

 .להאוו לואש 'ר ןדיי רעקסווָאטיל-טסערב םעד יוו ןרעדנַא ןייק טינ ןלייטוצ

 עלַא ןבָאה ייז לייוו ,ןופרעד ןדירפוצ ןעוועג ןטַאנגַאמ עשיליופ יד ןענייז

 בורק א ןעוועג זיא סָאוו ,להאוו לואש 'ר ןדיי םעד רַאפ יישפָא סיורג טַאהעג

 זיא'ס יוו ןוא .הכולמ רעשיליופ רעד ןצונ עסיורג טכַארבעג טָאה ןוא תוכלמל

 ןבעל, :ףורסיוא ןטימ טסירגַאב סָאד ייז ןבָאה ,טייצ רענעי ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג

 "ולהאוו לואש טנעדיזערפ רעד לֶאז

 ןליופ ןיא ןאד ןעמ טָאה יוזַא לייוו ,"טנעדיזערפ, ןפורעג םיא ןבָאה ייז

 טעוו'מ זיב הכולמ יד ןריפ וצ ןרָאוועג טמיטשַאב זיא סָאוו ,ןשטנעמ םעד ןפורעג

 .גינעק םעיינ א ןביילקסיוא

 ןעוועג טינ להאוו לואש 'ר זיא עדנעגעל רעד ןופ חסונ ןקיזָאד ןטיול

 ."טנעדיזערפ, א זיזלב רֶאנ ,טכָאנ רעביא זיולב ףיוא טינ וליפָא ,גינעק ןייק

 -רעביא רעטעפש ןרָאי ךס א טימ ןבָאה'ס יוו ןוא .טנעדיזערפ רעקילייווטייצ ַא

 רעצרוק רעד ןיא רע טָאה ,החפשמ רעד ןופ ןעמַאטש סָאוו ,יד ןופ עקינייא ןבעגעג

 סָאוו ,ןכָאז עקינייא ןֶאטעגפיוא "טפַאשטנעדיזערפ, רעקילייווטייצ ןייז ןופ טייצ

 ןוא ,ןליופ ןופ ךיירגינעק רעד ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד טרעסעברַאפ ךס ַא ןבָאה

 -סגנזניורק רעכעלרעייפ רעד ייב ,עקָארק ןיא טָאה סָאוו רעד ןעוועג זיא רע

 -יס ,גינעק ןשיליופ םענעבילקעגסיוא-יינ םעד ןיורק יד ןַאטעגנָא ,עינָאמערעצ

 .ןטירד םעד דנומזיג

 רעד ןיא ןַארַאּפ זיא'ס תמא לפיוו ןסיוו וצ רעווש ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא סע

 ךס א טָאה להַאוו לואש ןינע רעד .טכַארטעגוצ אד זיא'ס לפיוו ןוא עדנעגעל

 ןגעוו טָאה'מ .ןליופ ןיא עטכישעג רעשידיי ןופ רעשרַאפ יד טריסערעטניא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טכַאמעג טָאה םעד ןגעוו גנושרָאפסיוא עלעיצעפס ַא ןוא .ןבירשעג ךס ַא םעד

 .(* ןַאְבַאלָאב ריאמ רָאסעפָארפ ,רעקירַָאטסיה רעשידיי רעד

 לואש 'ר ןגעוו תוישעמ יד ןיא זיא'ס יצ -- ןייז טינ לֶאז ךאז יד יוו רעבָא

 ןיא עלַאר עקיטכיוו ַא -- טרעקרַאפ רעדַא ,תמא יוו גנוטכיד רעמ ןארַאפ להאוו

 ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןוא ללכב ןליופ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד

 .טליפשעג רעכיז להאוו לואש 'ר טָאה ,טרפב קסווַאטיל-טסערב זיא

 ןא רעייז ןעוועג זיא ,להאוו ריאמ 'ר ,בר רעקסירב רעד ,ןוז ןייז ךיוא
 יוזא רעטעפש ךיז טָאה החפשמ עבלעז יד ןוא .טָאטש ןיא שטנעמ רענעעזעגנָא

 ענעעזעגנָא ךַאנ ןעמוקעגסיורַא ריא ןופ ןענייז'ס זַא ,ןסקַאוועצ ןוא טגייווצעצ

 ,סנעגיובנעלענעצַאק יד ,סעשטידוי יד ריא טימ ךיז ןסוחי'ס .תוחפשמ עשידיי

 עלַא ייז .טדערעגּפָא ןיוש זיא סלהאוו יד ןופ .סעצנימ יד ךיוא ןוא םיאודַאפ יד

 ןעמעוו ןגעוו להאוו לואש 'ר ןדיי רעקסווַאטיל-טסערב םעד ןופ סוחי רעייז ןעיצ

 ןרַאּפ טכַאמעג םיא טָאה'מ ןעוו זַא ,טלייצרעד טָאה קלֶאפ םייב עדנעגעל יד

 ןבָאה םיצירפ יד ,טכַאנ יד קעווַא יוזַא זיא, ,טכַאנ רעביא ןליופ ןופ גינעק

 ןיא ןוא .טעמתחעג ןוא ןבירשעג טָאה לואש 'ר ןוא ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג

 םעד טלייוועג ןוא ןעמוקעגכרוד םיצירפ יד ןענייז ירפ רעד ןיא גַָאט ןטייווצ

 .(***לארשיב רש ַא ןרָאוועג קירוצ ןוא ןטַארטעגפַא זיא לואש 'ר ןוא ךלמ ןקיטכיר

 קסווָאטיל-טסערב ןיא זיא להאוו לואש 'ר ןעוו טלעטשעגטסעפ טינ זיא סע

 ןברָאטשעג טרַאד רע זיא ,רעקירָאטסיה עקינייא ןופ ןובשח ןטיול .ןברָאטשעג

 ,רעטעפש ןברָאטשעג רע זיא יקסדַאשרעב יעגרעס טיול רעבַָא .1617 רַאי םניא

 לֶאז'מ ביוא ןוא .טרעדנוהרַאי ןט17 םנופ ןרַאי רעקיצנַאווצ יד ןופ ביוהנָא םייב

 ןעוו זַא ,סיוא טמוק ןַאד ,עקיטכיר יד זיא הרעשה סיקסדַאשרעב זא ,ןעמעננָא

 ןוא עכעלטע ןופ ןקז ַא ןעוועג ןיוש רע זיא ,ןברָאטשעג זיא להַאוו לואש 'ר

 .1541 רֶאי םניא רע זיא ןרַאוועג ןרָאבעג לייוו ,רָאי קיצכַא

 ,רעריפ עשידיי ערעדנַא ןופ ןוא להאוו לואש 'ר ןופ סולפנייא ןרעטנוא
 טימ ןעגנואיצַאב ערעייז ןיא קידריוו רעייז ןטלַאהעג קידנעטש ךיז ןבָאה סָאוו

 ץלָאטש ןייז זצ טנרעלעגסיוא ךיז קסווָאטיל-טסערב ןיא ןדיי יד ןבָאה ,ןטסירק

 ןופ ןעז ןעמ ןעק סָאד ןוא ,ךיז ןגעק סעדויירק ןייק ןגייוושרַאּפ טינ ןוא ךיז ייב

 טרַאד ןענייז טרעדנוהרַאי ןטנד םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךַאנ סָאוו םעד

 ןטסירק עגנוי ןוא טיילעגנוי עשידיי ןשיווצ ןסיוטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרַאפ טפָא

 ןלַאפעגנָא ןענייז ןטיאוזעי עגנוי יד רֶאנ ןעוו .עטקעס רעשיטיאוזעי רעד ןופ

 ןגעקַא טלעטשעג ךיז טָאה'מ ןוא ןגיוושראפ טינ סאד ייז ןעמ טַאה ,ןדיי ףיוא

 .1930 ,עגליוו ,ןיקצעלק .ב גַאלרַאפ ,"ןליופ ןיא ןדיי,, ךוב ןייז עז (*

 .22 'ז ,טרָאד (**
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 ;םירב

 טינ זַא ,ןזיוועג ייז טָאה'מ .ןסַאג עשידיי יד ןופ ןבירטרַאפ ייז ןוא הרובג טימ

 עטוג ןבעג ךיוא ןענעק ייז רֶאנ ,פעלק ןייק רַאּפ טינ ארומ ןייק ןדיי ןבָאה רָאנ

 רעד ןופ ןטימעסיטנַא יד ןגעק לטימ רעטסעב רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,פעלק

 ...ללכב ןטימעסיטנַא ןגעק לטימ רעטסעב רעד .עטקעס רעשיטיאוזעי-שיטַאנַאפ

% 

 ןעמוקעגרַאפ ןענייז'ס ןעוו (1649 ןוא 1648) ט*תו ח*"ת ןופ ןרָאי יד ןיא

 ךיוא קסווָאטיל-טסערב טָאטש רעד ףיוא זיא ,תוטיחש-יקצינלעמכ עכעלקערש יד

 ןאמטעה ןשיניִארקוא םעד ןופ ןקַאזָאק יד :;ןרָאצ רעד ןרָאוועג ןסָאגעגסיוא

 -טנַא ןענייז עקירעביא יד ןוא ,ןשטנעמ טנזיוט ייווצ ןטכָאשעגסיוא טרַָאד ןבָאה

 גיצנַאד ןייק קַעווַא טלַאמעד ןענייז עקינייא .טנעקעג רֶאנ ןבָאה ייז ןיהואוו ןפָאל

 .ןבעל סאד ןעוועטַאר וצ ןליופ ןייק רעפיט ןפָאלטנַא ןענייז ערעדנַא ןוא

 ןופ ןדיי יד סע טָאה ,קילגמוא ןֶא ןביוהעגנָא ץעגרע ךיז טָאה'ס רֶאנ ןעוו

 לֶאטרַאווק ןשידיי םניא טרָאד ןענייז םעד וצ .ןזָאלעגסיוא טינ קסווָאטיל-טסערב

 טאהעג ןבָאה תופרש רעקסירב יד .ךיוא תופרש עסיורג ןעמוקעגרַאפ ךֶאנ

 ןוא תורצ עלַא יד ףיוא קידנקוק טינ רעבָא .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןעמַאנ ַא

 ןענאטשעגסיוא טרַאד זיא'מ סָאוו ,תופידר יד ףיוא קידנקוק טינ ןוא ןקילגמוא

 רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד זיא ,עשיסור ַא ןרָאוועג זיא טָאטש יד יוו םעדכַאנ ןיוש

 ןוא רעסערג ץלא לֶאמָא סָאוו ןרָאוועג ךַאד קסווָאטיל-טסערב ןיא גנורעקלעפַאב

 ןוא ןייא ןופ ךרע ןא טניואוועג טרָאד ןיוש ןבָאה 1897 ןיא ןוא ,רעסערג

 קיצכעז ןוא ףניפ יוו רעמ טלעטשעגפיונוצ ןבָאה ייז ןוא ,ןדיי טנזיוט קיסיירד

 .גנורעקלעפאב רעניימעגלַא רעד ןופ טנעצַארפ

 -עג קסווָאטיל-טסערב זיא ןרַאצ עשיסור יד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא

 םעד יִאלָאקינ ןופ לעפַאב ןפיוא .רטנעצ רעשירעטילימ רעקיטכיוו א ןרַאוו

 טָאה טלָאמעד ןוא ,גנוטסעפ ַא טיובעגסיוא 1832 רֶאי ןיא טרָאד ןעמ טָאה ןטשרע

 סעדייבעג עשירַאטסיה עטלַא יד ןופ עקינייא ןפרַאוועצ ןצנַאגניא ןעמ

 סָאוו ,סעדייבעג עשירַאטסיה עטלַא ענעי ןשיווצ ןוא ,לַאטרַאווק ןשידיי םניא

 לואש 'ר ןעוועג ךיוא זיא ,רַאצ ןשיסור םנופ לעפַאב ןפיוא ןפרַָאוועצ טָאה'מ

 -עצ לוש עטלַא ענעי טָאה'מ רעדייא זַא .טלייצרעד טרעוו'ס ןזא .לוש סלהאוו

 ןופ טמַאטשעג טָאה רעכלעוו ,יאודַאפ ריאמ בקעי 'ר בר רעד טאאה ,ןפרָאוו

 טקישעגקעווַא םיא ןוא ריא ןופ ןַאלפ ַא ןעמונעגפַָארַא ,החפשמ סלהאוו לואש 'ר

 'ר ןופ סוחי ןייז ןגיוצעג ךיוא טָאה רעכלעוו ,סלעוימעס םינעד וצ ןאדנָאל ןייק

 .החפשמ סלהַאוו לואש
 עשיסור יד ןופ ןטייצ יד ןיא ןעמ טָאה קסווָאטיל-טסערב ןזפ גנוטסעפ יד

 ,טנָאדנעמַאק ןעוועג רֶאנ טרָאד זיא'ס רעוו ןוא .טיהעג קרַאטש רעייז ןרַאצ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 עמייהעג ןעמוקַאב לֶאמ עלַא גרוברעטעפ ןופ ףרַאד רע זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה

 ,ןעמעלַא ףיוא ןוא ץלֶא ףיוא גיוא ןא ןטלַאה לֶאז רע זַא ,ןעגנונרַאוו ןוא ןלעפַאב

 ןעניפעג טינ ןפוא םושב ךיז ןלָאז ןדיי ןייק זַא ,ןבעג גנוטכַא -- רקיע רעד ןוא

 .גנוטסעפ רעד וצ טנעָאנ

 ,טלָאמעד ןענייז סָאוו ,"עדמערפ, ערעדנַא ןוא ןטעל ,ןקַאילָאּפ ףיוא ךיוא

 עכעלרעניא, ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא ןעגנַאגעגניירַא ,דנַאלסור רעטלַא רעד ןיא

 רַאפ ןטיה ךיז ןוא ןבעג גנוטכַא טפרַאדעג טנַאדנעמַאק רעד טַאה ,"םיאנוש

 ןדיי ראפ ןטיה טפרַאדעג ךיז רע טָאה ערעדנַא עלַא רַאפ יוו רעמ רעבָא .ייז

 -עג ייז ףיוא ןעמ טַאה םעד טימ .גנוטסעפ רעד וצ טנעָאנ ןזָאלוצ טינ ייז ןוא

 ףיוא טקוק'מ ןוא טינ יורטוצ ןייק ייז וצ טָאה'מ זַא ,לפמעטש םעד ןגעל טפרַאד

 .עדמערפ ףיוא יוו ייז

 רעקסווָאטיל-טסערב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעד זיא 1910 רֶאי ןיא ןוא

 -נעמַאק ערעדנַא יד יוו טקנופ .וועילורג לַארענעג רעסיוועג א ןעוועג גנוטסעפ

 -נעדיפנָאק, ןגירק ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיוא וועילורג לֶארענעג רעד טַאה ןטנַאד

 גיוא ןא ןטלַאה לֶאז רע זַא ,גרוברעטעפ ןופ ןעגנונרַאוו ןוא ןלעפַאב *עלעיצ

 ןזָאלוצ טינ ייז ןוא ןדיי יד רַאפ ןטיה רקיע רעד ךיז לֶאז ןוא "עדמערפ, יד ףיוא

 לַארענעג רעד סָאוו ,ןרַאומעמ יד ןיא ןוא .גנוטסעפ רעשירעטילימ רעד וצ טנַעָאנ

 עמייהעג עלַא יד ןופ קזוח טכַאמעג רע טַאה ןבירשעגנָא רעטעפש ןרַאי טימ טָאה

 טביירש רע .טקישעגוצ גרוברעטעפ ןופ םיא טָאה'מ סָאוו ,ןעגנונרַאוו ןוא ןלעפַאב

 זא ,טכַארטעג רע טָאה ,לעפַאב אזַא טנעיילעג רַאנ טָאה רע ןעוו זַא ,טרַאד

 -סווָאטיל-טסערב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעד סלַא ,טלָאוו רע ןעמעוו .ןטשרע םעד

 רע יוו רערעדנַא ןייק טינ זיא ,רעטייוו סָאוו ןקישסיורַא טפרַאדעג ,גנוטסעפ רעק
 ...ןיילָא

 לייוו ,לעפַאב ןטימ טמיטשעג טלָאוו'ס ןוא שיגַאל ןעוועג טלָאוו סָאד

 זעוועג ךיוא רַאג זיא ,וועילורג לֶארענעג רעד ,ןיילַא טנַאדנעמַאק רעד ,רע
 ...דיי ַא

 ...דיי רעטדמשעג א

 רעקיליוויירפ א יוו זיא רע ןעוו ,ןרָאי עגנוי יד ןיא ךֶאנ טדמשעג ךיז טָאה רע

 רע זיא ןטייקיאעפ עכעלנייוועגרעסיוא ענייז קנַאדַא ןוא ,יימרַא רעד ןיא ןיירַא

 טנידרעד ךיז טָאה רע זיב רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגיטשעג יימרַא רעד ןיא

 ןרעוו לֶאז רע זַא ,ייברעד ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס ןוא ,לַארענעג א ןופ גנַאר םוצ

 .(*...רעטסינימ-סגירק סרַאצ םעד

 ,טייקשידיי וצ קירוצ ןגיוצעג ךֶאד רעבָא וועילורג לַארענעג םעד טָאה סע

 -טסערב רעד ןופ טנַאדנעמַאק רעד ןעוועג רָאי ייווצ זיא רע יוו םעדכָאנ ןוא

 38תא6אמ [6₪6ק418-28268. [[3קעמא, 1930 :ךךוב ןייז עז (*
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 קסירב

 -קנַארפ ןיא טצעזַאב ךיז ,דנַאלסיוא ןייק קעווַא רע זיא ,גנוטסעפ רעקסווָאטיל

 1930 ןיא טַאה רע ןעוו ןוא .דיי ַא ןרָאוועג קירוצ רע זיא טרַאד ןוא ךייר

 ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג ךוב םעד רע טַאה ןרַאומעמ ענייז טקורדעגפָא
 ,טלעג סָאד ןוא ,"קלָאפ ןשידיי ןדנדייל ליפ, םעד ןוא ןרעטלע עשידיי ענייז
 רעשידיי ראפ ןבעגעגקעווא רע טָאה ,טכַארבעגניירַא םיא טָאה ךוב רעד סָאוו
 .לארשי-ץרא ןיא טעברַא-יובפיוא

 .טייקמַאזקרעמפיוא ןגיוצעג טָאה וועילורג לַארענעג םנופ ךוב רענעי

 .רעשידיי רעד ןיא ךיוא ןוא עסערפ רעשיסור רעד ןיא ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה'מ

 ןופ רימ טָאה לֶארענעג רעד ןוא ,ןבירשעג ךוב םענעי ןגעוו ךיוא ןַאד בָאה ךיא

 בָאה ךיא סָאוו רַאפרעד קנַאד ןסיורג א טימ ווירב ַא טקישעגוצ ךיירקנַארפ

 ןיא טָאה רע .קרעוו שיפָארגַָאיבָאטיוא ןייז טימ טנעקַאב רעזעל עשידיי יד

 טלַאוו'מ ןעוו ןאטעג האנה קרַאטש םיא טלָאוו'ס זַא ,ןבירשעג רימ וצ ווירב םענעי

 .שידיי ףיוא שיסור ןופ טצעזרעביא תונורכז ענייז

 -טסערב רעד ןופ טנַאדנעמַאק םעד ןופ שטנואוו רעד ןעוועג זיא יוזַא

 ןייז טימ טנעקַאב ןייז ןלֶאז ןדיי זַא ,טלַאוועג טָאה רע .גנוטסעפ רעקסווֶאטיל

 ,וועילורג לַארענעג רעשיטור רעד ,רע זַא ,ןסיוו ןלֶאז ייז ןוא ,עטכישעגסנבעל

 סָאוו םעד ןופ לסיב א ץלֶא ךַאנ טקנעדעג רע זא ןוא דיי ַא ןרָאוועג קירוצ זיא

 ...רדח ןיא טנרעלעג לֶאמָא טָאה רע

 -סגנוטסעפ יד זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ךיוא
 .לַארענעג ןשידיי א ןופ ןעמַאנ ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג קסווַאטיל-טסערב טָאטש

 טָאה רע ;יקסווָאכָאינרעשט לֶארענעג רעשיטעווַאס רעגנוי רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןפרָאוועגפיורַא טָאה סָאוו ,שרָאמ םעד ןיא ןעיימרַא עשיצַאנ יד ןבירטעג טרָאד ןופ

 ןשילָאבמיס א ןעזעג טָאה'מ ןוא .בָאטש-לַארענעג ןצנַאג סרעלטיה ףיוא ארומ א

 ךיז ןרַאפש סָאוו ,ןרידנַאמָאק עשיטעווַאס יד ןופ רענייא סָאוו ,םעד ןיא ןכייצ

 -יצַאנ ןופ ןצענערג יד וצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ ץלָא ןעיימרַא ערעייז טימ

 יקסווָאכַאינרעשט לֶארענעג ןשידלעה םעד רעבָא זיא סע .דיי א זיא ,דנָאלשטייד

 ;דנַאלשטייד ןייק יימרָא ןייז טימ ןרישרַאמוצניירַא ןעוועג טרעשַאב טינ דָארג

 ,ןבעגוצרעטנוא ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז סיצַאנ יד רעדייא טייצ עצרוק ַא

 .(* טכַאלש ןיא ןלַאפעג רע זיא

 םייצ רענעי ןיא זיא ,דיי א זוא יקסווָאכַאינרעשט לַארענעג זַא ,העידו יד (*

 גנוטייצ רעשילגנע רעקרַאו-וינ רעד וצ עשעפעד ַא ןיא ,עווקסַָאמ ןופ טקעריד ןעמוקעג

 ןִּבָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןעגנוטייצ יד יוו םעדכַאנ ,רעטעפש ."ןויבירט-דלַארעה,

 -רעירפ יד טנקיילעג עווקסָאמ ןופ ןעמ טָאה ,ןבירשעג ךס 8 םעד ןגעוו םייצ ערעגנעל 8

 ןַארַאפ רעְּבָא ןענייז סע .דוו ַא זיא יקסווָאכָאינרעשט לַארענעג זַא ,גנודלעמ עקיד

 סאד ןעמ טָאה טנקיילעגפַא .דיי ַא ןעוועג ָאי זיא רע זַא ,ףיורעד תודע עטביולגַאּב

 .ןדייר וצ ץֶאלּפ םָאד טינ ָאד זיא'ס עכלעוו ןגעוו ,םימעט ענעדיושרַא5פ בילוצ
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 םכח-דימלת א רַאפ ץרא-ךרד ןופ הדימ ענייש יד ןעוו ןטייצ יד ןיא
 ךיז טָאה דיי רעטסטושפ רעד וליפָא עכלעוו טימ ,תולעמ יד ןשיווצ ןעוועג זיא

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עסיורג טבעלעג קסווָאטיל-טסערב ןיא ןבָאה ,ןעמונעגרעביא

 טרעהעגוצ טרָאוו רעייז וצ ךיז טָאה'מ ןוא ןבעל ןשידיי ןפיוא סולפנייא ןא טַאהעג

 .םוטעמוא

 קסווָאטיל-טסערב ןיא ךיז טָאה ןעמ עכלעוו טימ ,ןדיי עסיורג יד ןשיווצ ןוא

 זעמונרַאפ טרָא םענעעזעגנָא ןַא רָאג ןבָאה ,ןעמונעגרעביא קרַאטש רעייז לֶאמָא

 -ַאס םייח יר ,ןוז ןייז ןוא קישטייווָאלַאס רעב-יסוי 'ר ,םינבר עטמירַאב ייווצ יד

 ןופ ןבעל םעד ןיא עלָאר עקיטכיוו ַא רעייז טליפשעג ןבָאה עדייב .קישטייווָאל

 יד ייב ןענייז עדייב .אטילד-קסירב ןפורעג טָאה'מ סָאוו טָאטש רעד ןיא ןדיי יד

 רעייז ןוא טבילַאב קרַאטש רעייז ןעוועג טָאטש רעד ןופ רעניואוונייא עשידיי

 .סיורג רעייז ןעוועג זיא סולפנייא

 זיא קישטייווָאלָאס רעב-יסוי 'ר סָאוו ,רעדנואוו ןייק ןעוועג טינ זיא סע

 סע .בר ןעוועג זיא רע ואוו ,טָאטש רעד ןופ ןדיי יד ייב טבילַאב יוזַא ןעוועג

 סָאוו ןוא סיורג יוזַא ןעוועג זיא סולפנייא ןייז סָאוו ,שודיח ןייק ןעוועג טינ זיא

 טינ טנידרַאּפ סָאד טָאה רע .טַאהעג ץרא-ךרד ליפ יוזַא םיא ראפ טָאה ןעמ

 עטסערג יד ןופ רענייא ,םכח-דימלת רעסיורג א ןעוועג זיא רע סָאוו טימרעד רֶאנ

 ןוא תודמול רעסיורג ןייז ןיא סָאוו טימרעד ךיוא רָאנ ,טייצ ןייז ןופ םידמול

 טינ רע זיא ,םוטעמוא ןדיי ייב םש א טכַאמעג ךיז טָאה רע סִאוו טימ ,תופירח

 רעד ףיוא טָאה רע ןוא ,קלֶאפ ןעמערַא ןטושפ םעד ןופ ,קלֶאפ ןופ טייוו קעווַא

 ףרַאד ןעמ ואוו ,שדוקה-תכאלמ ןימ א ףיוא יוו זיולב טיג טקוקעג ןדיי ייב תונבר
 ףיוא יוו ךיוא רֶאנ ,הפירט ןוא רשכ ןגעוו תולאש ןענקספ טימ ןענעגונַאב ךיז

 ןריפ וצ בוח םעד ףיורַא טגעל סָאוו ,תוחילש רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג א

 זעמעננָא ךיז ןוא טייקיטכערעג ןוא רשוי ןופ ןגעוו עטוג יד ףיוא קלֶאפ סָאד

 .עטעדווירקעג ןוא עטקידיילַאב יד ראפ

 ןועמש ןבר סָאוו ,םעד ןופ ןטלַאהעג טָאה קישטייווָאלֶאס רעב-יסוי 'ר

 אלא ,רקיעה אוה שרדמה אל, זָא ,ללכ ַא יוו טלעטשעגקעווַא טָאה לאילמג ןב

 ,םיבוט-םישעמ יד ראנ ,עטסקיטכיוו סָאד זיא ןקידערפ סָאד טינ זַא ,"השעמה

 קישטייווַאלאס רעב-ףסוי 'ר ךיז טָאה יוזַא !רקיע רעד זיא סָאד .טוט'מ סָאוו

 -ידימלת ןוא םידמול ערעדנַא ךיוא זַא ,טרעדַאפעג טָאה רע ןוא ,טריפעג ןיילַא

 .ןריפ יוזָא ךיז ןלֶאז ןדיי ייב םימכח

 םיתב-ילעב עטסנעעזעגנַא יד ןוא קסנימ ןייק ןעמוקעג לֶאמנייא זיא רע ןעוו

 רעסיורג א ,ייז ןופ רענייא ןוא ,ןייז םינפ-לבקמ םיא זעמוקעג ןענייז טָאטש ןופ
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 קסירב

 -ָאלֶאוו ןופ הבישי רעד ןיא דימלת ַא רענייז ןעוועג לֶאַמַא זיא רעכלעוו ,ריבג
 -םולש, ןבעגפַא םיא ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,יד ןשיווצ ןעוועג ךיוא זיא ,ןישז

 ,רעב-יסוי 'ר טָאה ,הרות-ירבד לסיב א ןדער עקַאט סגעוו ןייא רַאּפ ןוא ,"םכילע

 :גערפ א ןבעגעג םיא גנולצולפ רֶאג ,ןדער ןטימ ןיא

 ?סעפע וטסוט עשז-סַאוו זיא --

 -עג ןיב ךיא -- .טרעפטנעעג ריבג רעד טָאה -- ,יבר ,טָאג ןעקנַאד --

 ...גונעג ךיוא ךיא בָאה ,םשה-ךורב ,הסנרפ ןוא ,קרַאטש ןוא טנוז

 -יסוי 'ר טָאה ןאד ןוא ,הרות-ירבד טדערעג רעטייוו ןעמ טַאה םעדכָאנ

 :ריבג םעד עגַארפ עבלעז יד טלעטשעג רעדיוו ,ןדער ןטימ ןיא ,רעב
 ?סעפע וטסוט עשז-סַאוו זיא --
 :רעפטנע ןבלעז םעד ןבעגעג רעדיוו טָאה ריבג רעד ןוא

 ךיוא ךיא בָאה ,םשה-ךורב ,הסנרפ ןוא ,קרַאטש ןוא טנוזעג ןיב ךיא --

 ...גונעג

 -עג רעדיוו רעטעפש ןטונימ עכעלטע טימ טָאה רעב-יסוי 'ר ןעוו ןוא

 אד סָאוו ןענַאטשרַאפ טינ רענעי טָאה ,ריבג םעד עגַארפ עבלעז יד טלעטש

 :גָאז א ןבעגעג טָאה רע ןוא ,זיא

 ךימ ריא טגערפ לֶאמ עטירד סָאד ןיוש ,יבר ,טינ לביארַאּפ ןייק טָאה --

 ,ןיב ךיא זַא ,טרעפטנעעג לֶאמ ייווצ ןיוש ךייא בָאה ךיא ןוא ..וט ךיא סָאוו

 טינ ךיוא ךיז ךיא בָאה הסנרפ רעד ףיוא זַא ןוא טנוזעג ,ךרבתי םשה ןעקנַאד

 רעירפ ךייא בָאה ךיא סָאוו טרעהעג טינ ,םינפָא ,טָאה ריא ...ןגָאלקַאב וצ סָאוו

 ...טגָאזעג

 -- .טלכיימשעג רעב-יסוי 'ר טָאה -- ,טרעהעג אי אקווד בָאה ךיא ,ןיינ -

 ןיימ ףיוא רעפטנע ןייק ןעוועג טינ זיא ,טגָאזעג רימ טסָאה וד סָאוו סָאד רעבָא

 וד זַא .טרעפטנעעג רימ וטסָאה ,טסוט וד סָאוו טגערפעג ריד בָאה ךיא .עגַארפ

 ,טינ ןיילַא ןעד וטסייטשרַאפ ,ונ .הסנרפ עטוג ַא טסָאה וד זַא ןוא טנוזעג טסיב
 ןוא טנוזעג ןבעגעג ריד טָאה רע .םלוע לש ונובר רעד רֶאנ ,סֶאד טסוט וד טינ זַא

 וטסיג ?לֶאמַא וטסנרעל ?ןיילַא וטסוט סָאוו :זיא ןסיוו ליוו ךיא סָאוו רעבָא .הסנרפ

 טקיטיונ סָאוו ,ןשטנעמ א סיורַא לֶאמַָא וטספלעה ?טייל עמערַא ראפ הקדצ

 ןיא דיי ַא סָאוו ,סֶאד טסוט וד יצ ןסיוו ליוו ךיא ?טסייטשרַאפ ?ףליה ןיא ךיז

 ..!םיבוט םישעמ טימ פֶא ךיז טסיג וד יצ ןסיוו ליוו ךיא אט ףרַאד דנַאטש ןייד

 ןטלַאהעג רע טָאה ,בר ןעוועג זיא קישטייווַאלָאס רעב"יסוי 'ר רַאנ ואוו

 -סיורַא טינ ןליוו ןוא הקדצ ןייק טינ ןביג סָאוו ,םיריבג עגרַאק יד ףיוא גיוא ןַא

 רז טָאה רע ,רסומ טגָאזעג ייז טָאה רע .טָאטש ןופ טייל עמערַא יד ןפלעה

 רע ןוא ,קצולס ןיא בר ןעוועג זיא רע ןעוו ,1865 ראי ןיא ןוא .טפָארטשעג

 -דָאּפ רעסיוועג ַא ,םיריבג עסיורג רָאג יד ןופ רענייא זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה
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 רעגרַאק ַא רעייז זיא ,רעטילימ ןרַאפ טנַאיווָארפ וצ טלעטש סַאוו ,קישטָאיר

 ךעוועג רע זיא ,טָאטש ןופ טייל עמערַא יד סיורַא טינ לֶאמנייק טפלעה רע ןוא

 םיא רע טָאה ,טייהנגעלעג א טַאהעג רָאנ טָאה רע ןעוו ןוא ,םיא ףיוא זייב רעייז

 .רסומ טגָאזעג

 רעמורפ א רעייז ןעוועג אקווד זיא רעכלעוו ,קישטַאירדָאפ ןגרַאק ןפיוא
 רעטלע ןעוועג רע זיא ןרַאי ןיא .טקריוועג טינ רסומ סרעב-יסוי 'ר טָאה ,דיי

 .רָאי קיצרעפ ןוא ףניפ ןופ ןַאמרעגנוי א ןעוועג ךַאנ ןַאד זיא רעכלעוו .בר םנופ

 ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןכַאז עכלעזַא ןיא זַא ,ןעמוקעגסיוא םיא ייב זיא סע

 ןופ רעגניי זיא סָאוו ,םענייא וצ ןרעהוצוצ ךיז ביוחמ טינ רַע זיא ,טלעג ןגעוו

 ןעד טסייוו סָאוו םערָאוו .ןעמַאנ ןסיורג א טימ בר ַא זיא רענעי ןעוו וליפַא ,םיא

 יצ ךיז ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע ןעוו ,לֶאמ עַלַא ןוא ?ןכַאז-טלעג ןגעוו בר א

 אקווד ןדער טלֶאוועג םיא טימ רע טָאה ,קישטייווָאלָאס רעב-יסוי 'ר טימ ןפערט

 ערעדנַא עלַא יד ןוא הקדצ ןגעוו טינ רֶאנ ,טייקמורפ ןגעוו אקווד ,הרות ןגעוו

 .םיבוט-םישעמ ןופ ןינע םעד ןיא ןיירַא ןעייג סָאוו ,ןכַאז

 ..רימ וצ רעביא טזָאל -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,סֶאד --

 רעד זיא -- ?ירדנ-לכ, ןופ טכַאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד -- לֶאמנייא

 'ר וצ ןעגנַאגעגוצ ןענוואד ןכָאנ ,קישטַאירדָאּפ רעסיורג רעד ,ריבג רעגרַאק

 ןוא טייקמורפ ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא םיא וצ טָאה רע ןוא לוש ןיא ןרעב-יסוי

 .ץרַאה ןכָארבעג א טימ טנוואדעג טנייה טָאה רע יוו טנָאמרעד רע טָאה ייברעד

 יאדווַא םיא טעוו רעב-יסוי 'ר זַא ,ריבג רעסיורג רעד ,רעכיז ןעוועג זיא רע
 טייטש רע סָאוו ןוא הנווכ אזַא טימ טנווַאד רע סָאוו רַאפרעד טרַאוו טוג ַא ןגַָאז

 'ר רעבָא .לוק ןפיוא טנייוו ןוא ןדלַאוועג טכַאמ ןוא הרשע-הנומש גנַאל יוזַא
 .טלעטשעגפַא םיא טָאה רעב-יסוי

 טימ ךיא ליוו -- ,ריבג ןגרַאק םוצ טגָאזעג רע טָאה -- ,טנייה אקווד --

 .ןכַאז-טלעוו ןגעוו ןדער ךייא

 .טגערפעג ריבג רעגרַאק רעד טָאה -- ?ונייהד --

 ...ןטַאדלֶאס ןגעוו --

 ! ? רֶאג ןטַאדלֶאס ןגעוו --

 טנעז ריא -- .טרעפטנעעג רעב-יסוי 'ר טָאה -- ,ןטַאדלֶאס ןגעוו ,ָאי --

 יד ראפ גרַאוונסע וצ ךאד טלעטש ריא ,םינינע עכלעזַא ןיא יקב א יאדווַא ךַאד

 טסייה ,ןטַאדלַאס יד ייב ,ייז ייב זַא ,יאדווא ךֶאד טסייוו ריא ןוא ,ןטַאדלָאס

 לע שיאו והנחמ לע שיא, -- טייטש קוספ ןיא יוו יוזַא טריפעגנייא זיא ,סע

 ןופ טייטשאב הנחמ רעדעי ןוא ,תונחמ ןוא תותיכ ןַארַאּפ טרָאד ןענייז סע :"ולגד

 הנחמ רעדנַא ןַא ןוא ,רעייגסופ ןופ טייטשַאב הנחמ ןייא :תולייח ערעדנוזאב

 רֶאג ןענייז סָאוו ,תולייח עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא ןענייז סע ;רעטייר ןופ טייטשַאב
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 ,ךייא טעב ךיא ,רימ עשז"טגָאז זיא .השבי רעד ףיוא טינ ,םי ןפיוא קידנעטש

 המחלמ א ןופ טייצ רעד ןיא ןעוו גהונ ךיז ןעמ זיא יוו ןוא ןיד רעד זיא יוו

 ןוא .טפיולטנַָא רע ;הנחמ ןייז רעביא טזָאל ןוא ,טַאדלָאס א ,רענלעז ַא טמענ

 יז ךַאנ ךיז טפעלש ןוא הנחמ רעדנַא ןַא רָאג וצ וצ ךיז רע טגָאלש געוו ןפיוא

 סֶאוו ,תולייח יד ןשיווצ ןטלַאה המחלמ ףרַאד סָאוו ,רענלעז א :ןגָאז רימָאל ?ךַאנ

 ,תונחמ יד וצ וצ רֶאג ךיז טעפעשט -- /םי ןפיוא אנוש ןטימ ןגָאלש ךיז ןפרַאד

 ןופ הנחמ א ןיא זיא סָאוו ,רענייא רעדָא ?השבי רעד ףיוא ךיז ןגַאלש סָאוו

 ...לרעטייר ןופ הנחמ א ןיא סיוא ךיז טשימ רע ןוא טרָאד ןופ טפיולטנַא ,רעייגסופ

 ךיא ,רימ טגָאז זיא ,ןכַאז עכלַעזַא ןיא יקב רעסיורג ַא סעפע ךֶאד טנעז ריא
 ...?רענלעז אזא טמוק סָאוו ,ךייא טעב

 -יסוי 'ר רעגולק רעד ןיהואוו ןענַאטשרַאפ טינ טָאה ריבג רעגרַאק רעד

 :טרעפטנעעג טָאה רע ןוא ,ןפערט ליוו רעב

 .ףַארטש ערעווש א רענלעז ַאזַא טמוק ןצעזעג עשירעטילימ יד טיול --

 .טגערפעג בר רעד טָאה -- סָאוורַאפ --

 רעבָא ...רענעפָאלטנָא ןא ,ריטרעזעד א טסייה רענלעז ַאזַא לייוו --

 .ןסיוו טלָאוועג ריבג רעד טָאה -- !דייר וצ ןעמוקעג סָאד זיא סָאוו ןגעקַא

 ןגעקַא ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא טָאה קישטייווָאלֶאס רעב-יסוי 'ר ןוא

 :דייר וצ ןעמוקעג זיא סָאד סָאוו

 לֶאמ ןייא טינ ןיוש ךייא טימ בָאה ךיא סִָאוו םעד ןגעקַא זיא סע --

 יד ,"אעראד אתוכלמ ןיעכ אעיקרד אתוכלמ, זַא ,טגָאז ארמג יד ;טדערעג

 -יאמ .דרע רעד ףיוא ךיירגינעק יד יוו יוזַא טקנופ זיא למיה ןפיוא ךיירגינעק

 ןלייטעצ וצ טריפעגנייא זיא ,םדו רשב א ייב ,דרע רעד ףיוא גינעק א ייב ךַאד

 יכלמ ךלמ םייב ןכש-לכ ַא ןיוש זיא ,תותיכ ןיא ןוא תונחמ ןיא תולייח ענייז

 תונחמ ןיא תולייח ענייז טלייטעגנייא ךיוא טָאה רע .ןיילַא טָאג ייב ,םיכלמה

 פָא ךיז ןביג סָאוו ,עכלעזַא ןופ טייטשֶאב סָאוו ,הנחמ א ןארַאפ :תותיכ ןיא ןוא

 ,הליפת טוט יז סָאוו םעד טימ פֶא ךיז טיג הנחמ רעדנַא ןַא ;הרות ןענרעל טימ

 סָאוו יד .םיבוט-םישעמ טימ פֶא ךיז טיג סָאוו הנחמ א ןַארַאפ ךיוא זיא סע ןוא

 ןביג סָאוו ,יד ןופ הנחמ רעד ןיא ןיירָא ןעייג ,המכח טימ טשטנעבעג ןענייז

 טמענ .טייקילייה טימ טשטנעבעג ןענייז סָאוו יד ;הרות ןענרעל טימ פא ךיז

 טימ טשטנעבעג ןענייז סָאוו יד ןוא ,הליפת טוט סָאוו ,הנחמ רעד ןיא ןיירַָא ןעמ

 סיורַא טפלעה ןוא הקדצ טיג סָאוו ,הנחמ רעד ןיא ןעמונעגניירא ןרעוו .תורישע

 ףרַאד רענלעז רעדעי ."ולגד לע שיאו והנחמ לע שיא, זיא סע .טייל עמערַא

 טנייה .ןטלַאה ךיז רע ףרַאד טרָאד ,ןייז ףראד רע הנחמ א ראפ סָאוו ןיא זַא ןסיוו

 ךיז ןביג סָאוו ,יד ןופ הנחמ רעד ןיא ןייז ףרַאד סָאוו ,ריבג א דיי ַא ,ריא זַא

 ,יד ןופ הנחמ רעד ןיא ןיירַא ריא טנעז ,םיבוט-םישעמ ןוא הקדצ טימ ּפַא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,ןוא ,רענעפָאלטנַא ןַא ,ריטרעזעד ַא ריא טנעז ,הליפת טימ פֶא ךיז ןביג סָאוו

 ...ראפרעד ףַארטש ערעווש ַא ךייַא טמוק ,טגָאז ןיילַא ריא יוו

 'ך בר רעקסירב רעד טָאה ,דגנתמ א רָאנ ,דיסח ןייק טינ אקווד ןיילַא

 טימ ןוא השעמ ַא טימ ןצונַאב וצ ךיז טַאהעג ביל ךַאד קישטייווָאלָאס רעב-יסוי

 ,רָאלק ןייטשרַאפ וצ ןבעג ןוא ןעיירבסיוא טלַאוועג סעפע טָאה רע ןעוו ,לשמ א

 ןָאטעג סָאד טָאה רע .םייבר עשידיסח יד ןופ רעגייטש רעד ןעוועג זיא סע יוו

 -רַאפ ןלָאז ייז זַא ,יוזַא ןשטנעמ ףיוא ןקריוו טלָאוועג רֶאנ טָאה רע ןעוו ,לֶאמ עלַא

 וצ רֶאנ טינ טכערעג ןייז ןוא געוו ןכיילג ןפיוא ןייג וצ זיא סע טוג יוו ןייטש

 זַא ,יוזַא טריפעג קידנעטש ךיז טָאה ןיילַא רע ןוא .ערעדנַא וצ ךיוא רַאנ ,ךיז

 .ערעדנַא ראפ רעטסומ ָא יוו ןעמענ טפרַאדעג םיא טָאה ןעמ

 -ניירַא חספ ראפ ןכָאוו רָאּפ א לֶאמנייא זיא הלגע-לעב רעמערַא ןַא ןעוו

 ,טציא אקווד סָאוו ,ףיורעד טגַאלקעג ךיז ןוא ןייוועג א טימ םיא וצ ןעמזקעג

 -קעווַא םיא ייב דרעפ א ךיז טָאה ,רעטניוו ןרעווש ַאזַא טַאהעג טָאה רע יוו םעדכַאנ

 :םיא וצ טגָאזעג ןוא טכַארטעג טינ ךס ןייק רע טָאה ,טרגפעג זיא ןוא טגיילעג

 וצ ןיירַא ייג .ןגָאלק טינ טספרַאד וד ןוא ןענייוו טינ טספרַאד וד --

 ןוא יז ףיוקרַאפ ןוא קרַאמ ןפיוא סיורַא יז ריפ ןוא וק ןיימ םענ ,לֶאטש ןיא רימ

 .דרעפ ַא ךיז ףיוק

 םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה ,ןיציבר יד ,בייוו ןייז ןעוו ,רעטעפש ןוא

 הלגע-לעב ןעמערַא םעד טָאה רע סָאוורַאפ םיא ףיוא זייב ןעוועג זיא יז ןוא

 :הנעט א טָאהעג ריא וצ רע טַָאה ,וק יד ןבעגעגקעווַא

 ןיילא וד גָאז -- ,עגארפ א טלעטשעג ריא רע טַאה -- ,אברדא --

 ...?לטיורב לקיטש ןייק וליפָא ןבָאה טינ לֶאז דיי רעמערַא ןֶא ןוא ,ךלימ ןעקנירט

 סָאוו טימ ןפלַאהעג םיא ןוא ןַאמערַא ןדעי טליפעגטימ רָאנ טינ טָאה רע

 ,ןשטנעמ ןעמערַָא ןדעי ןענַאטשרַאפ ךיוא טָאה רע רֶאנ ,טנעקעג רֶאנ טַָאה רע

 .טגָאלקעג טינ םיא רַאּפ ךיז טָאה רענעי ןעוו ןַאד וליפַא

 םיא וצ ןעמוקעגניירַא חספ ברע ןַא ןיא לֶאמנייא זיא דיי רעמערַא ןַא ןעוו

 ןייוו טָאטשנַא ,ךלימ טימ ןייגַאב וצ ךיז הריבע ןייק טינ זיא סע יצ טגערפעג ןוא

 :ריא וצ טגַאזעג ןוא ןיציבר יד ןפורעגניירַא רע טָאה ,תוסוכ עברַא ףיוא

 ..ךעלברעק קיצנַאווצ ןוא ףניפ ןדיי םעד ביג --

 .רעטלמוטעצ א ןייטש ןבילבעג זיא דיי רעמערַא רעד

 הבדנ ןייק ךאנ ןעמוקעג טינ ןיב ךיא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,יבר --

 ןעמ ןעק ןיד-יפ-לָע יצ ןגערפ ןעמוקעג רָאנ ןיב ךיא ;האוולה ןייק ךֶאנ טינ ןוא

 ...תוסוכ עברַא ףיוא ,ןייוו ןופ טרָא ןפיוא ךלימ טימ ןייגַאב ךיז

 :טנאה רעד טימ טכַאמָעגקעווַא סָאד טָאה רעבָא רעב-יסוי 'ר

 ןוא -- ,טגַאזעג רע טָאה -- ,ךעלברעק קיצנַאווצ ןוא ףניפ יד טמענ --
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 טעוו ,ןפלעה ךייא טעוו טָאג ןעוו ןוא ,חספ ןרשכ א טָאה ןוא טייהרעטנוזעג טייג
 ...ןבעגפֶא רימ ריא

 זיא דיי רעמערַא רעד ןעוו ןוא ,ןענַאטשרַאפ טינ סָאד טָאה ןיציבר יד
 :הנעט א טאהעג ןרעב-יסוי 'ר וצ יז טָאה ,קַעווַא

 ?ךלימ ףיוא ךעלברעק קיצנַאווצ ןוא ףניפ ןדיי ַא סָאד ןעמ טיג יוו --

 ?זדנוא ייב טלעג סעפע ךיז טרַעגלַאוו סע

 :טרעפטנעעג רעב-יסוי 'ר ריא טָאה ףיורעד ןוא

 םעד ןופ -- .טגָאזעג ריא וצ רע טָאה -- ,טינ טסייטשרַאפ וד זַא --

 ןעקנירט ןידזיפ-לע געמ'מ יצ רימ ייב ןגערפ ןעמוקעג זיא רע סָאוו ןיילַא

 טינ ללכב טָאה רע זא ,גָאט רעד יוו רָאלק ךֶאד זיא ,תוסוכ עברא ףיוא ךלימ

 טלָאוו ,רדס םוצ שיילפ ןוא שיפ ףיוא טַאהעג טלָאוו רע ןעוו םִערָאוו ;חספ ףיוא

 ..זעקנירט טרַאטעג טינ אלימב ןיוש ךלימ ןייק ךַאד רע

 זַא ,טריפעגנייא ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא קסווָאטיל-טסערב ןיא זיא סע

 ,ךיוא טלעג לסיב א ןקיש ,בר םוצ תונמד-חלש ןקיש םייב ןעמ לֶאז םירופ

 יטלעג-םירופ, ןסייהעג ןרעב-יסוי 'ר ייב טָאה סָאד .ןדָאלפ ןוא ךעקעל רֶאנ טינ

 ,דָאלפוש ןיא ןגיילניירַא טיג ןוא שיט ןפיוא ןגיילגעווא סָאד טגעלפ רע ןוא

 רע טָאה ,טייל עמערַא ראפ ןפָא ןעוועג קידנעטש זיא ריט ןייז יוו יוזַא ןוא

 טָאה רע ןעוו גַאט ןבלעז םעד ןבעגעגקעווַא ןצנַאגניא "טלעג-םירופ, סָאד

 .ןגרָאמ ףיוא טזַאלעגרעביא טינ רָאג לֶאמנייק ןופרעד טָאה רע ,ןגָארקעג סָאד

 -םירופ, ןטימ ןָאטעג טָאה רע סָאוו ,טגערפעג םיא ייב טָאה ןיציבר יד רֶאנ ןעוו ןוא

 עכלעזַא ןשיווצ טלייטעצ סע טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג ריא רע טַאה ,"טלעג

 ...םענייק ןופ תונמ-חלש ןייק טינ םירופ ןגירק סָאוו ,ןדיי

 -יסוי 'ר וצ ןעוועג טינ ןכיילג ןייק רֶאג קסווַאטיל-טסערב ןיא זיא סע

 טיג ןכיילג ןייק טרָאד זיא סע יוו טקנופ ,טייקיצראהטוג סקישטייוואלַאס רעב

 ןעוועג זיא רע .פֶאק ןפרַאש א רעייז טַאהעג טַאה רע .תודמול ןייז וצ ןעוועג

 ךיוא רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ,ףירח א ךיוא רָאנ ,יקב א רָאנ טינ

 .רָאמוה ראפ שוח ןטוג א טַאהעג

 רבחמ רעד ואוו ,רפס םעיינ א ףיוא ןזיוועגנַָא לֶאמַא םיא טָאה ןעמ זעוו

 ואוו ןזיוועגנָא ןוא םירבחמ ערעדנַא ףיוא ןפוררַאפ רעטרע ךס א ףיוא ךיז טָאה

 ,טנעיילעגרעביא רפס םעד ןיוש טָאה רע זא ,טגָאזעג רע טָאה ,ןקוקוצכַאנ

 .ןרָאוועג לעפתנ טינ טרָאד םישודיח עלא יד ןופ זיא רע רעבָא

 ךיז ןפוררַאפ עכלעוו .םירבחמ ןימ םענעי ןופ ןטלַאהעג טינ רע טָאה ללכב

 ףיוא ייברעד קידנזייוונָא .ןבירשעג ןבָאה ערעדנַא סָאוו .םירפס יד ףיוא ליפוצ

 דַכָאג ואוו ןרעמַאלק ןיא ךיוא ןוא ךעלדנרעטש טימ טירט ןוא טירש ןדעי

 .ןכוזוצ
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 עבלעז סָאד זיא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ןעגנוזייוונָא עכלעזַא טימ --
 קנַאב ןיא סָאד ןעמ ןעק ,לסקעוו ַא ןֶא טביירש רענייא ןעוו .לסקעוו א טימ יוו

 רעבָא ;חוטב א זיא ןוא טלעג טָאה רע ןעוו ,ןַאד זיולב ןמוזמ ףיוא ןטייבסיוא

 הלועפ יד זיא סָאוו זיא ,המשנ רעד ייב הטורפ ןייק טינ טַאה רענייא ןעוו
 ...?לסקעוו א טיג רע ןעוו

 ָאטינ זיא ,?יולה תיב, רפס ןייז ןיא זַא ,טגָאזעג לֶאמָא םיא טָאה'מ ןעוו ןוא

 ךיז רע טַאה ,רעירפ ןבירשעג טינ ןיוש ןבָאה םידמול ערעדנַא סָאוו ,סיינ ןייק

 יד טנַאה רעד רעטנוא קידנכַאמקעווַא ןוא ,טקידיילַאב ןענופעג טינ ןופרעד

 ןיא "הרות-ישודיח, ענווָאדלָאווג רָאג ןיירַָא ןגַארט ייז זַא ,ןעניימ סָאוו ,עלֶא

 :טגָאזעג רע טָאה ,םירפס ץערעייז

 רעביא רָאג ךיז םענ ךיא ?ןגָאז רָאג ךייא לעוו ךיא סָאוו ריא טסייוו --

 סָאוו ,ןכָאז עניוזַא ךס ַא ןעמ טניפעג *יולה תיב, רפס ןיימ ןיא סָאוו טימרעד

 :רעטושפ ץנָאג א אד זיא לכש רעד ;טגַאזעג רעירפ ךאנ ןבָאה רימ רַאפ ערעדנַא

 ,ןשטנעמ ךַאנ טימ טרַאד ךיז רע טפערט ,געוו ןכיילג א ףיוא טייג רענייא ןעוו

 רעבַא שרעדנַא רָאג .רע יוו יוזַא טקנופ ,געוו ןכיילג ןפיוא ךעלנייוועג ןעייג סָאוו

 ןוא געוו ןעמורק ַא אקווד סיוא ךיז ראפ טביילק סָאוו ,ןשטנעמ אזַא טימ זיא

 ןפיוא םענייק טינ טפערט ןוא טייג ןוא טייג רע ;שינעטסיוו א ןיא אקווד

 ...?ןייג וצ טרָאד ןלַאפנייָא רָאג טעוו םענעגושמ א ראפ סָאוו םערָאוו ,געוו

 טַאה ,טייקמורפ רעייז ןיא סָאמ יד רעבירַא ןפַאכ סָאוו טייל עמורפ ןופ

 זיא לֶאמנייא טאה רע ןעוו ןוא ,ןטלַאהעג טינ קישטייווֶאלָאס רעב-יסוי 'ר

 ,סָאפדטנַאה םייב טנעה יד ךיז טשאוו רענייא יוו ןעזעג שרדמ-תיב רעקסירב

 לכיימש ַא טימ רע טָאה ,עטייווצ א ןוא רעסַאוו טרָאווק ןייא קידנסיגסיוא

 :טגַאזעג

 טייקמורפ עצנַאג יד ;תונמחר רעסיורג א ,ךעבענ זיא ןדיי אזַא ףיוא --

 ..רעבעצ ןיא ןיירָא רע טסיג ענייז

 ,תודמול טימ ךיז ןעמירַאב סָאוו יד ןופ ןטלַאהעג טינ ךיוא טָאה רע

 גנוניימ ןייז .רענעק עסיורג רַאג יד ןופ טינ אקווד ייז ןענייז ןתמא רעד ןיא תעב

 זַא ןוא ,טינ ךרע ןייק ןזא רועיש ןייק רָאג טָאה ןענרעל ןענעק זַא ,ןעוועג זיא

 טימ סעומש א ןיא ,לֶאמנייא רע טָאה .גונעג טינ ץלַא ךַאנ זיא ,ןעק'מ לפיוו

 ,םידמול עסיורג רֶַאג יד ןופ ןעוועג טינ אקווד זיא רעכלעוו ,בר ןסיוועג א

 ,ריפסיוא םוצ רע טמוק רעמ ץלֶא ,טנרעל רע רעמ סָאוו זַא ,גָאז א ןבעגעג

 רע זא ,ןפורעגנָא ךיז טָאה רענעי ןעוו ןוא ,גונעג טינ ץלא ךֶאנ ןעק רע זַא

 טימ ,קישטייווָאלָאס רעב-יסוי 'ר טָאה ,עבלעז סָאד ןגָאז ךיוא ךיז ןגעוו ןעק

 :טגָאזעג םיא זצ ,םינפ ןפיוא לכיימש ַא

 רעמ סאד טלָאז ריא זַא ,ןטַארעג ךייא ךיא טלָאוו ןגעווטסעדנופ --
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 ךיא ןעוו םַערָאוו ,זדנזא ןשיווצ ןביילב רעסעב סָאד לָאז .ןגָאז טינ םענייק

 ךייא .ןביולג טינ רענייק רימ טעוו ,ןענרעל גונעג טינ ןעק ךיא זַא ,ןגָאז לעוו
 ...ןביולג אי סאד ןעמ טעוו ,ארומ ךיא בָאה ,רַעבָא

 ,ןילרעב הדוהי-יבצ ילתפנ 'ר הבישידשאר רענישזָאלָאוו ןטמירַאב םעד טימ
 קישטייווָאלָאס רעב-יסוי 'ר טָאה ,"ב*יצנ, טצריקרַאפ ןפורעג טָאה ןעמ ןעמעוו

 ןעוועג עדייב טרָאד ןענייז ייז ןעוו ךַאנ .ןטלַאהעג טינ םולש ןייק טייצ עגנַאל ַא
 םעד ףיוא ןקינייא טנעקעג טינ ךיז ייז ןבָאה הבישי רעד רעביא עטסטלע יד

 טאהעג עדייב ןבָאה ייז לייוו ,םידימלת יד טימ ןענרעל ףרַאד'מ יוזַא יוו ןפוא

 ןרָאוועג טלייטעצ טלָאמעד זיא הבישי יד ;ןענרעל ןיא סרעגייטש ערעדנוזַאב ייווצ

 ,טכערעג זיא "ב"יצנ, רעד זַָא ,ןטלאהעג טָאה דצ ןייא ,םידדצ ייווצ ףיוא

 ןאד ןוא ,טכערעג זיא רעב-יסוי 'ר זַא ,ןטלַאהעג טֶאה דצ רעטייווצ רעד ןוא

 ןשיווצ ןלאז ייז זַא ,טייצ רענעי ןופ םינבר עטסערג יד ןדַאלעגנייא ןעמ טָאה

 טגיילעגניירָא ךיז ןבָאה סָאוו יד ןשיווצ .םולש ןכַאמ פעק עסיורג ייווצ יד

 רעבָא .ןנחלא קחצי 'ר בר רענווָאק רעטמירַאב רעד ןעוועג ךיוא זיא ,םולש ןיא
 ,ןבילבעג זיא'ס ןוא ןכאמ טנעקעג טינ םולש ןייק עדייב יד ןשיווצ טָאה'מ

 הבישי-שאר רעד ןוא ,ץֶאלפ סָאד ןטערטפַא ףרַאד קישטייווָאלָאס רעב-יסוי 'ר זא

 .ב"יצנ רעד ןביילב ףרַאד ןישזָאלָאוו ןיא

 ייווצ יד ךיז ןבָאה רעטעפש ןרָאי טימ רעבַָא .1858 ןיא ךַאנ עוועג זיא סאד

 םייח 'ר רעטמירָאב רעד ,ןוז סרעב-יסוי 'ר ןוא ,ןטעבעגרעביא םינבר עזגורב

 ,קסווָאטיל-טסערב ןיא בר ןרָאוועג ךיוא רעטעפש זיא רעכלעוו ,קישטייווָאלַאס
 .לקינייא ןַא סנילרעב יבצ-ילתפנ 'ר טימ טָאהֶעג הנותח טָאה

 דצ סנתח ןופ םינתוחמ יד ןעוו ,הנותח רעד ףיוא זַא ,טלייצרעד טרעוו

 זילרעב יבצ-ילתפנ 'ר טָאה ,ךעליירפ רעייז ןרָאוועג ןענייז דצ סהלכ ןופ ןוא

 :קישטייווָאלָאס רעב-יסוי 'ר וצ גאז ַא ןבעגעג

 ;"עקצַאזָאק, ַא ןצנַאט עדייב רימָאל ,ןתוחמ ,סָאוו רֶאג ריא טסייוו --

 דאק, א ךעלנייוועג טצנַאט'מ יוו ,ןרעדנַא ןגעקטנַא רענייא -- אדיוזַא טָא

 ."עקצַאז
 טימ רע טָאה ,טרעהרעד סָאד טָאה קישטייוואלֶאס רעב-יסוי 'ר ןעוו ןוא

 :ןופרעד טגָאזעגּפַא ךיז לכיימש א
 ןיוש בָאה ךיא -- .ןתוחמ םעד טרעפטנעעג רע טָאה -- ,טינ סאד --

 טירבעגפַא טוג ךיז בָאה ךיא ןוא ,ןגעקטנַא ךייא ןצנַאט טוואורפעג לֶאמנייא

 ...ייברעד
 רעדָא ,טרַאוו ַא ןגָאז טנעקעג רעב-יסוי 'ר טָאה טייהנגעלעג רעדעי ייב

 -סיורַא סָאה רע .סעפע ףיוא גנוטיידנָא ןַא טַאהעג ךיז ןיא טַָאה סָאוו ,לטרעוו א

 עכעלנעזרעפ ןיא -- .ץלָא ןיא רַאנ .ןענרעל ןיא רַאנ טינ טייקפרַאש ןזיוועג
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 .ןשטנעמ טימ ןעגנואיצַאב ןיא ,טייקיטעט רעכעלטפאשלעזעג ןייז ןיא ,ןסעומש

 יד ןיא ןוא ,טגָאזעג סעפע טָאה רע ןעוו ןרעה וצ סָאוו ןעוועג קידנעטש זיא'ס

 ןבָאה -- 1892 זיב 1878 ןופ -- קָאטסילַאיב ןיא בר ןעוועג זיא רע סָאוו ןרָאי

 ,לרעפ טביילק'מ יוו טקניפ ךעלטרעוו ןוא רעטרעוו ענייז ןבילקעג טרַאד ןדיי

 ליומ ןופ ןעגנַאגעג ןענייז ייז ,ןרעדנַא םעד רענייא ןבעגעגרעביא ייז טָאה'מ

 טציא ךַאנ ןענייש ייז ואוו ,רָאלקלָאפ ןשידיי םניא ןיירַא ןענייז ייז ןוא ליומ וצ

 .טייקפרַאש ןוא טפַאשגולק רעייז טימ סיורַא

 רעבלעוו ,קישטייווָאלָאס םייח 'ר ,ןוז ןייז טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד

 .קסווַאטיל-טסערב ןיא בר ןרַאוועג ,.רעטָאפ ןייז ןופ טיוט ןכָאנ ,1892 ןיא זיא

 ךייז טימ טמשעג ןיוש רע טָאה ןעוועג לגניי ןיילק א ךֶאנ זיא םייח ןעוו

 טלייצרעד םיא ןגעוו טָאה'מ ןעוו ,לֶאמ עלַא ןוא ,לפעק ןפרַאש ךעלנייוועגרעסיוא

 ."עלעמיוב םנופ טייוו טיג טלַאפ עלעפע סָאד, זַא ,טגַאזעג ןעמ טַָאה ,םישודיח

 ןוא .ןרעב-יסוי 'ר ייב ,ןטַאט םייב קישטייווָאלָאס םייח טָאה טנרעלעג

 ,עלעגניי א ךַאנ טנרעלעג ךיוא ןרעב-יסוי 'ר ייב טָאה םיא טימ םענייאניא

 ןעלמייח ןופ רעטלע רֶָאי ייווצ טימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעדנעס-ןמלז א רענייא

 .בר א ןרָאוועג ךיוא רעטעפש זיא רעכלעוו ןוא

 ערעייז טימ טמשעג ןבָאה עכלעוו ,ךעלגניי עדייב ןעוו זַא ,ןעמ טלייצרעד

 ןעמוקעגניירַא ייז וצ זיא ,טנרעלעג ןבָאה ןוא ןסעזעג ןענייז .ךעלפעק עפרַאש

 .טומ ןטוג ןיא ,םיא רע טָאה ,ןעלמייח וצ ךיז קידננדנעוו ןוא ,רעב-יסוי 'ר

 :עגארפ א טלעטשעג

 ,ןענרעל רעסעב ןעק ,וטסקנעד ,עדייב ךייא ןופ רעוו ,למייח ,רימ גאז --

 ?לרעדנעס-ןמלז רעדַא וד

 :רעפטנע ַאזַא ןבעגעג ףיורעד למייח םיא טָאה

 וצ ףיורעד ריד -- ,טגַאזעג רע טָאה -- ,עטַאט ,רעווש רימ זיא סע --

 ,םיא ןופ רעסעב ןעק ךיא זַא ,ןגָאז ךיא לֶאז םערַאוו ,רעפטנע ןרָאלק א ןבעג

 ,ןגָאז ךיא לֶאז ןוא ,רעמירַאב א ןיב ךיא זַא ,ןעניימ טינ לֶאז'מ ארומ ךיא בָאה

 ךיב ךיא זַא ,ןגָאז טינ לֶאז'מ ,ארומ ךיא בָאה ,רימ ןופ רעסעב ןעק רע זא

 ...רענגיל ַא

 סאד טַאה ןַאד ןוא ןלעפעג קרַאטש רעפטנע רעד זיא ןרעב-יסוי 'ר

 :סיורא גנורפש א ןבעגעג ,רעדנעס-ןמלז רעניילק רעד ,עלעגניי ערעדנַא

 לייוו עקַאט זַא -- ,ןפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ,יבר ,ךייא גָאז ךיא ןוא --

 יא -- עדייב זיא רע זַא ,ןזיוואב רע טָאה .טרעפטנעעג יוזַא ָךייַא טָאה למייח

 ...רענגיל א יא ,רעמירַאב א

 טפרַאדעג טינ ןבָאה ייז .תוחומ ענעפילשעג ייווצ .ךעלפעק עפרַאש ייווצ

 .רעפטנע ןא ןבעג וצ גנַאל ןטכַארט
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 .ג

 רעייז ןעוועג ךיוא קישטייווָאלָאס םייח 'ר זיא ,רעטַאפ ןייז יוו טקנופ

 -טסערב ןיא בר ןעוועג זיא רע ןעוו ןרָאי יד ןיא ןוא ,קלַאפ םייב טבילַאב
 ןביירש ןוא הרות ןענרעל טימ רָאנ טינ ןבעגעגפָא ךיז רע טָאה קסווָאטיל

 ןיא קידנעטש טָאה רע ןוא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג טימ ךיוא ךַאנ ,םירפס

 .ללכה-תבוט טַאהעג ןעניז

 ,רעטַאפ ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא ןעגנַאגעג רעקסירב םייח 'ר זיא ץלָא ןיא

 .קלָאפ םוצ טנעֶאנ ןענַאטשעג זיא רע ןוא

 רֶאי םניא קסירב ןיא ןעמוקעגרַאפ זיא סָאוו ,הפרש רעסיורג רעד ךֶאנ

 סָאוו ,ץלֶא ןָאטעג טָאה רע ןוא טורעג טינ קישטייווָאלָאס םייח 'ר טָאה ,5

 ןענעק קירוצ ךיז ןלָאז עטנערבעגפַא יד זַא ,תוחוכ ענייז ןיא ןעוועג רַאנ זיא'ס

 ןוא רעזייה עטנערבעגפַא יד ןעיובפיוא רעדיוו ןוא סיפ יד ףיוא ןלעטש

 יד טקעוועג טַאה רע ,םיפרשנ יד רַאפ טלעג טלמַאזעג טַאה רע .ןטיילק

 לֶאמנייא םיא טָאה'מ ןעוו ןוא .טיילעמערַא יד רַאפ רעמ סָאוו ןבעג וצ םיריבג

 ,טינרָאג טנָאמרעד ןוא ןעניז ןיא טינ ךיוא ןיילַא ךיז טַאה רע סָאווראפ טגערפעג

 :טרעפטנעעג ףיורעד רע טָאה ,ןרָאוועג טנערברַאפ ךיוא זיא בוטש ןייז זַא

 יד ףיוא ,ייז ףיוא .ערעדנַא ראפ רֶאנ ,ךיז רַאפ טינ ךיא ףרַאד ןגרָאז -

 טעקַאנ סיורַא הפרש רעד ןופ ןענייז ייז לייוו ,תונמחר רעסיורג א זיא ,ערעדנא

 .הסנרפ ןֶא ןוא פָאק ןרעביא ךַאד א ןֶא ןבילבעג ןענייז ייז ןוא סעוורַאב ןוא

 ןיב ךיא ןוא בר ַא ןעוועג ןיב ךיא :טינ תונמחר ןייק רעבַָא זיא רימ ףיוא

 ןיא בר סיוא ראפ טכַאמעג טינ ךימ טָאה קסירב ןיא הפרש יד .בר א ןבילבעג

 :ןרעפטנע ףיורעד ךייא ךיא לעוו !בוטש יד -- ןגָאז ךאד ריא טעוו ,יִא .טַָאטש

 להק ךיז לָאז זיא ,בוטש סלהק ןעוועג זיא'ס ?עניימ ןעוועג ןעד זיא בוטש יד

 -רַאּפ זיא עטָאּפַאק ענעדייז ןיימ !עטָאפַאק יד -- ןעד עשז-סַאוו אלא .ןגרָאז

 ןעוועג דָארג זיא סָאד לייוו ,קילגמוא ןייק טינ ךיוא סאד זיא ,ונ .ןרָאוועג טנערב

 ןוא .גָאט עלַא גָארט ךיא סָאוו ,עקידעכָאוו יד טינ ,עטַאפַאק עקידתבש יד

 סָאוו טינ ךיא בָאה ךיז רַאפ זַא ,ןיוש ריא טעז ,ונ .טוג ןיוש זיא ןיילא סאד

 ...ערעדנַא רַאפ זיולב רעבירעד גרַאז ךיא ןוא ,ןגרָאז וצ

 טנכייצעגסיוא קרַאטש יוזַא ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,פַאק ןטוג םוצ

 קישטייווָאלָאס םייח 'ר טָאה ,רוד ןייז ןופ םידמול עסיורג ןוא םינבר יד ןשיווצ

 ודעי ןפלעה וצ טיירג ןעוועג קידנעטש זיא רע ןוא ,ץרַָאה טוג א טַאהעג ךיוא

 .ףליה ןיא טקיטיונעג רֶאנ ךיז טָאה סָאוו ,םענייא

 ,טרפ םעד ןעזרַאפ טינ לָאמנייק רע טָאה ,ללכ ןרַאפ טעברַא רעד ןיא

 ןופ טקוקעג טינ לֶאמנייק קלַאפ ןפיוא רע טָאה דנָאטש ןכיוה ןייז ןיא ןוא

]179[ 



 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רֶאנ טינ םערַאוו רעייז ןפורעגפַא לֶאמ עלַא ךיז טַאה רע ןוא ,ּפָארַא ןביוא

 .רעדנוזַאב ןדיי ןדעי ןופ תורצ יד ףיוא ךיוא רֶאנ ,לארשי-ללכ ןופ תורצ יד ףיוא

 וצ ךאז עכעלנייוועג ץנַאג א ןעוועג ןיוש קסווַאטיל-טסערב ןיא זיא סע

 םינבר עטסערג יד ןעמעוו וצ ,בר רעד ,ןדמל רעסיורג רעד יוו  ןעז

 טצעז ,תוכלה ןוא םיניד ןגעוו תולאש עברַאה טימ ךיז ןדנעוו טלעוו רעד ןופ

 עטסטושפ יד ןופ ןטושפ א טימ שרדמה-תיב םנופ לקניוו א ןיא קַעווַא ךיז

 ןשטנעמ םענעגייא ןַא טימ יוו גנַאל םיא טימ טדער רע ןוא ,קסירב ןיא ןדיי

 וצ םיא טָאה רענעי סַאוו ,ץלָא וצ וצ ךיוא ךיז טרעה רע ןוא דנַאטש ןייז ןופ

 .ןגָאז

 -עג א םיא טָאה ,ןדיי אזַא םענייא טימ ןסעזעג גנַאל זיא רע ןעוו ,לֶאמנייא

 ייב ןלעופ רֶאג ןעק רע יוזַא יוו טגערפעג םעדכַאנ ריבג רעקסירב רעסיוו

 .ץראה-םע אזַא טימ גנַאל יוזַא ןדער ןוא ןציז יוו ךַאז אזַא ךיז

 טָאה -- .ןדיי אזַא טימ ןדער וצ ןייטשנָא טינרָאג ךייא ףרַאד סע --

 םיא ךייא רַאפ דובכה-תתיחפ א טושפ זיא סע -- .בר םוצ טגָאזעג ריבג רעד

 .דובכ רעייא ןטיהפַא רעמ טפרַאד ריא .טייצ ליפ יוזַא ןבעגוצקעווַא

 ריבג םעד ףיוא קידנקוק ןוא ,פֶאק ןטימ ןֶאטעג לקָאש א םייח 'ר טָאה

 :טגָאזעג רע טָאה

 וצ ןדער וצ ןַא טינ טייטש ןכיילג רעייא ןופ ערעדנַא יד ןוא ךייא -

 ןביוא ןופ םיא ףיוא טקוק ריא ןוא ךיז ייב סיורג ךיז טלַאה ריא לייוו ,ןדיי אזַא

 סָאד ףרַאד ,ןצימיא טימ דער ךיא ןעוו זַא .טסעומשעגנייא ךיז טָאה ריא .ּפָארַא

 ַא ןייא טינרַאג ךייא טלַאפ'ס ןוא ,שרעדנַא טינ ,הרות-ירבד רֶאנ אקווד ןייז

 .ןעק סָאוו שטנעמ רעמערַא רעטושפ רעד טָא סָאוו םעד ןגעוו ןָאט וצ טכַארט

 ןוא רעטיב םיא זיא'ס ,תורצ עסיורג ףיוא ךעבענ זיא ,ןענרעל טינ ,ךעבענ

 זדערסיוא לסיב א שטַאכ טושפ ךיז זומ רע ןוא ,טלעוו רעד ףיוא רעטצניפ

 ..?רַאה סָאד

 .טנעקעג טינ לָאמנייק קישטייווָאלָאס םייח 'ר טָאה ןדיי א ןייז שייבמ

 יד ןופ ןטסגרע םעד וליפַא .הריבע רעסיורג א רַאפ ןטלַאהעג סָאד טָאה רע

 טזָאלרעד טיג םיא טָאה ץרַאה סָאד .ןעמעשרַאפ טלָאוועג טינ רע טָאה עטסגרע

 -עג א ןעוו ,לֶאמנייא ןוא .טסואוועג טוג ןיוש סָאד ןעמ טָאה קסירב ןיא .וצרעד

 טסעג ןדאלעגנייא רעטכָאט א רענייז ןופ הנותח רעד וצ טָאה בנג רעסיוו

 ,רשכ טינ ןסע סאד זיא בוטש ןיא םיא ייב זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז ןוא

 לֶאז'מ יצ ,ןייז גהונ אד ךיז לֶאז'מ יוו ןגערפ ןעמייח 'ר וצ ןעמוקעג ןעמ זיא

 .ןייג יצ ,הנותח רעד וצ ןייג

 -עג טינ בר רעקסירב רעד טָאה ,ןייג טינ הנותח רעד וצ לֶאז'מ זַא ,ןגַאז

 טינ ךיוא טָאה רע .ןדיי א ןעמעשרַאפ ןסייהעג ךַאד טלָאוו סָאד לייוו ,טלָאוו
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 טלָאוו סָאד ;ןטרַאד ןסע טינ רָאנ ןייג ַאי הנותח רעד וצ לֶאז'מ זַא ,ןגָאז טנעקעג

 קישטייווָאלָאס םייח 'ר זַא .ןעמ טלייצרעד .ןדיי ַא ןייז שייבמ ןסייהעג ךיוא ךַאד
 :טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא ךיז וצ בנג םעד ןפורעג טָאה

 ,ןגערפ ריד ייב לעוו ךיא סָאוו ,ץלַא ףיוא זַא ,ליוו ךיא ,ןייא ךיז רעה --
 םענייר םעד .תמא םעד רָאנ -- ןוא ,רעפטנע ןרָאלק א ןבעג רימ וטסלַאז

 ! תמא

 :טגערפעג םיא ייב םייח 'ר טָאה ןַאד ןוא טגָאזעגוצ טָאה בנג רעד
 אקווד הבנג ַא סעפע ךיז טכַאמ'ס ןעוו גהונ טייל ערעייא ךיז ןענייז יוו--

 ?תבש םוא
 .טרעפטנעעג בנג רעד טָאה -- .ןעמ טעבנג --

 ?טכיל א ןדניצנָא ייברעד ףרַאד'מ ןעוו ןעמ טוט סָאוו ןוא --
 .ןָא ןעמ טדניצ --

 ?סֶאלש ַא ןכערבעצ ףרַאד'מ ןעוו ןעמ טוט סָאוו ןוא --
 .ןעמ טכערבעצ --
 זיא יוו ןוא -- .פָאק ןטימ טלקָאשעג םייח 'ר טָאה -- ,יוזַא"יוזַא --

 ?יוג ַא ייב ןענעבנג וצ סיוא טמוק'ס ןעוו גהונ ךיז ןעמ
 .יוג א ייב ןעמ טעבנג --

 הפירט דָארג יוג םעד ייב טניפעג'מ ןעוו גהונ ךיז ןעמ זיא יוו ןוא --
 ?וצ ךיוא סָאד ןעמ טמענ ?שיילפ

 .וצ סָאד ןעמ טמענ יאדווַא --
 ?ךיוא שיילפ-ריזח--

 .ךיוא שיילפדריזח ,ָאי --

 ?שיילפ םענעפירט םעד טימ טייל ערעייא ןעוט סָאוו ןוא --
 .יוג א וצ סע טפיוקרַאפ'מ --
 סָאד ריא טסע סָאוורַאּפ -- .טגערפעגרעביא בר רעד טָאה -- ?יוג א וצ --

 ?טינ ןיילַא

 :פַאכ א ןבעגעג בנג רעד ךיז טָאה אד ןוא
 ?שיילפ הפירט ןסע ?ריא טדער סָאוו ,ךייא טימ זיא טָאג ,יבר --

 ...!?ריזח
 "עבנג -- .טרעדנואוועג ךיז םייח 'ר טָאה -- ,טינ ייטשרַאפ ךיא רעבָא --

 ןסע טינ ןיוש עשז-סָאוורַאפ זיא ,ָאי -- תבש םוא טכיל ַא ןדניצנַא ,ָאי -- ןענ

 .ןייטשרַאפ וצ רימ סָאד ביג ,הברדא ?ךיוא תופירט ןייק

 :ןעלסקַא יד טימ ןגיוצעג טָאה בנג רעד ןוא

 סָאוו ;שודיח ַא רימ זיא ךייא ףיוא -- ,טגָאזעג רע טַאה -- ,יבר --

 ןוא רימ ייב זיא ןענעבנג ?תופירט ןסע טימ ןכַאז עלַא יד טָא ןא ךיז ןרעק
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 ןענעבנג לֶאמָא ףרַאד'מ ןעוו זיא ,ונ .הסנרפ א הרבח ןיימ ןופ ערעדנַא יד ייב

 רעבַא .ןיוש סָאד זיא הסנרפ ערעטיב אזַא .ןפלעה טינ ךיז ןעמ ןעק ,תבש םוא

 ...?טינ ןדיי ןייק ןענייז רימ ,ריא טניימ סָאוו ?תופירט ןסע

 .טלעטשעג טינ בנג םעד קישטייווָאלָאס םייח 'ר טָאה ןגַארפ ןייק רעמ

 -עגנייא יד ןסיוו טזָאלעג רע טָאה םעדכַאנ ןוא ,םייהַא ןייג ןסייהעג םיא טָאה רע

 ןייז ןופ ןסע ןוא הנותח רעד ףיוא םיא וצ ןייג ןגעמ ייז זַא ,םיתב-ילעב ענעדַאל

 .שיט

 םעד ףרַאד'מ רעבָא -- ,טגַאזעג רע טָאה -- ,בנג א עקַאט זיא רע --

 ..זעמעשרַאפ טינ ךאד ,רעטכָאט ַא הנותח טכַאמ רע ןעוו ,החמש אזַא ייב ןדיי

 ענרעבליז יד טעבנגעגוצ לֶאמנייא קישטייווֶאלָאס םייח 'ר ייב טָאה'מ

 סָאד טָאה'ס רעוו ןעזעג ןבָאה בוטש ןיא ןשטנעמ יד ןוא ,עקשופ-קַאבָאט

 ןענייז'ס ןוא םעד ןגעוו ןעקשוש ןביוהעגנַא ךיז טָאה'מ ןעוו רעבָא .טעבנגעג

 ןכוז ןוא ןטלַאהרַאפ בנג םעד ףרַאד'מ זַא ,טגַאזעג ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ןעוועג

 .טינ ףרַאד'מ זַא ,טגָאזעג םייח 'ר טָאה ,סענעשעק יד ןיא םיא ייב

 !ןייז שייבמ טינ םענייק רֶאט'מ --

 ךיז ןבָאה בוטש ןופ ןשטנעמ יד ןוא קעווַא זיא רענעי יוו םעדכַָאנ ןוא

 -ןייא יז םייח 'ר טָאה ,טזָאלעגסיורַא םיא טָאה'מ סָאוורַאפ ןכָאק ןעמונעג

 :טליטשעג

 ,רעירפ -- .טגַאזעג ייז וצ רע טָאה -- ?יוזַא ךיז ריא טכָאק סָאוו -

 ךַאד טָאה ,ןיינ יצ ,בנג רעד עקַאט זיא רע יצ קפס א ןעוועג זיולב זיא'ס ןעוו

 ,קפס ַא ןופ ךמס ןפיוא לייוו ,סענעשעק יד ןיא םיא ייב ןכוז וצ ןיז ןייק טַאהְעג טינ

 רעמ ךייא ייב ןיוש זיא'ס ןעוו ,טציא ןוא .ןעמעשרַאפ טינ ןשטנעמ א ןעמ רָאט

 ,אלימ ?ןכוז סאד ןפלעה טעוו סָאוו זיא ,בנג רעד זיא רע זַא ,טינ קפס ןייק

 -רַאפ טינ ןשטנעמ ןייק בוטש ןיא רימ ייב טָאה'מ יבָא ,יוזַא ןייז ןיוש לֶאז

 ...טמעש

 ןיא טבילרַאפ יוזַא זיא סָאוו ,ןדמל פיט םענעי טַאהעג ביל טינ טָאה רע

 ןדערסיורַא טינ טרָאוו ַא םענייק רע טזַאל ,ערעדנַא טימ סעומש א ןיא זַא ,ךיז

 טימ ןפָארטעג דָארג לֶאמנייא ךיז רע טָאה .טייצ עצנַאג יד טדער ןיילַא רע ןוא

 םייח 'ר זַא ,ליפ יוזא טדערעג טייצ עצנַאג יד טָאה רענעי ןוא ,בר ןסיוועג א

 םיא טָאה'מ ןעוו ןוא .ןדערסיורַא טנעקעג טינ טרָאוו ןייא ןייק וליפא טָאה

 םיא ןוא ליפיוזַא ןדער טזַאלעג םענעי טָאה רע סָאווראפ טגערפעג רעטעפש

 טָאה ,בר רעקסירב רעד ,רע זַא ,ןעקנעד וצ טייהנגעלעג ַא ןבעגעג טימרעד

 :טרעפטנעעג ייז קישטייווָאלֶאס םייח 'ר טָאה ,ןגָאז וצ סָאוו טינרַאג

 קוליח רעד רֶאנ זיא רקיע רעד .טינ ךימ טרַא ,ןעקנעד טעוו רע סָאוו --

 םעדכַאנ ןוא גָאט ןיא העש ןייא ףיוא ךיז טכַארטראפ רע :םיא ןוא רימ ןשיווצ
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 קסירב

 טכַארט ךיא ,שרעדנַא וט רעדיוו ךיא ;העש קיצנַאווצ ןוא יירד פֶא רע טדער

 ןייא זיולב ןדער ךיא ןעק םעדכַאנ ןוא גַאט ןיא העש קיצנַאווצ ןוא יירד
 ...העש

 ןייא טינ רע טַאה רעוט-ללכ ענעעזעגנַא ןוא םינבר ןופ תופיסַא ףיוא

 ןייז טימ ,תואיקב רעכעלנייוועגרעסיוא ןייז טימ עטסערג יד טשַאררעביא לֶאמ

 -עג טינ לֶאמנייק ךֶאד טָאה רע רעבָא .לכש ןפרַאש ןייז טימ ךיוא ןוא ןורכז

 ךיז טגעלפ רע .ןרעדנואוואב םיא ןוא ןופרעד ןזעוו ַא ןכַאמ לֶָאז'מ זַא ,טלָאוו

 רע ןעוו ,לֶאמנייא ןוא .טרעדנואוואב םיא טָאה'מ ןעוו טייהנגעלרַאּפ ַא ןיא ןליפ

 עלַא ןוא הרות-ירבד טדערעג םימכח-ידימלת ןופ טפאשלעזעג א ןיא סטַאה

 טלָאוועג טפַאשלעזעג רעד ןופ רענייא טָאה ,דייר ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה

 קידנלַאפניירָא ןוא ,ןעמייח 'ר ןופ יקב רערענעלק ןייק טינ זיא רע זַא ,ןזייוו

 יוזַא תופסות ןיא טייטש טרַאד ןוא טרַאד זַא ,טגַאזעג רע טָאה דייר יד ןיא םיא

 .יוזָא ןוא

 -רעד זיא םייח 'ר רעבָא ,טייקרעכיז סיורג טימ רענעי סאד טָאה טגַָאזעג

 :ןרָאוועג לעפתנ טינ ןופ

 .יוזַא טינ טייטש -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,תופסות ןיא --

 ארמג א טשימעגפיוא טָאה'מ ןעוו ןוא ,ןרַאפש ןביוהעגנַא ךיז ןעמ טָאה

 טכערעג זַא .ןעזעג ןעמ טָאה ,טרָא םענעבעגעגנָא םעד ףיוא ןַאטעג קוק א ןוא

 רענעי סָאוו סָאד ןענַאטשעג טינ תופסות ןיא טרַאד זיא'ס ;םייח 'ר ןעוועג זיא

 ...טגָאזעג טָאה בר

 -רעסיוא ןייז ראפ קרַאטש ןביול ןעמונעג ןעמייח 'ר ןבָאה עלַא ןעוו ןוא

 .טנַאה רעד טימ טכַאמעגקעווא סָאד רע טָאה ,ןורכז ןכעלנייוועג

 ךיא זַא .ןלַאפנייא טינ ךייא לֶאז -- ,טגָאזעג רע טַאה -- ,ןגעווטסעדנופ --

 סָאוו ,ץלַא קינעווסיוא ףיוא קנעדעג ךיא זַא ןוא תופסות ץנָאג ןיא יקב ָאזַא ןיב

 ןענַאטשרַאפ זיולב בָאה ךיא ;טינ טרָאד טייטש'ס סָאוו ץלֶא ןוא אי טרַאד טייטש

 ..ןייטש טינ ךֶאז ַאזַא ןעק תופסות ןיא זַא ,לכש ןטימ

% 
%% 

 רָאנ טינ זַא ,ןגָאז טנעקעג ךעלקריוו קישטייווַאלַאס םייח 'ר ףיוא טָאה'מ

 שטנעמ ַא זיא םיא רַאפ .ןשטנעמ טוג ךיוא ןעק רע רָאנ .ןענרעל טוג רע ןעק

 ןוא ךרוד ןעז טנעקעג םענייא ןדעי טָאה רע .שינעגרַאברַאפ ןייק זעוועג טינ

 סָאוו .ןכירטש עכלעזַא טפָאכעגפיוא לכש ופרַאש ןייז טימ טָאה רע ןוא ךרוד

 .ןקרעמַאב טנעקעג טינ ןבָאה ערעדנַא

 ןגעוו םיא טימ טדערעצ לֶאמַא ךיז טָאה עטנעָאנ ענייז ןופ רענייא ןעוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טלעג טיג ןוא טייל עמערַא סיורַא טפלעה סָאוו ,ריבג רעקסירב ןסיוועג ַא

 לֶאז רע ,םיא וצ רֶאנ ךיז טדנעוו'מ ןעוו לֶאמ עלַא טנַאה רעטיירב א טימ

 ןוא ץלֶא טרעהעגסיוא םייח 'ר טָאה ,עקיטפרעדַאבטיונ יד ראפ ןבעג סעפע

 :טגָאזעג רע טָאה םעדכָאנ

 ...רעבָא ,תמא זיא סָאד ,ָאי --

 .טגערפעג םיא ייב ןעמ טָאת -- ?סַאוו רָעבָא --

 םייח 'ר טָאה -- ,ןורסח רעסיורג א ןַארַאפ הקדצ ןבעג ןייז ןיא זיא סע --

 םעד ןופ האנה ליפוצ טָאה רע סָאוו םעד תמחמ זיא סָאד ןוא -- .טרעפטנעעג
 ,טייל עמערָא ןייז ןלָאז'ס זַא ,טושפ ליוו רע יוו ןעז שממ ןעק'מ ...טיג רע סַאוו

 ,ןפראד ערעדנַא סַאוו םעד ןופ ןגינעגרַאפ טָאה רע ;םיא וצ ןעמוקנָא ןזומ עכלעוו

 רעסיורג א .ןשטנעמ ָא ןיא ןורסח ַא זיא סאד ןוא .ןבעג ןעק רע סָאוו ןוא ,ךעבענ

 י ...ןורסח

 עמערַא ןפלעהסיורַא םייב ,קישטייווָאלָאס םייח 'ר טָאה טייקסטוג ןייז ןיא

 ,ךיז ייב ןלַאפעג ןייז טינ ןלָאז עמערַא יד זַא ,ןגעוו עכלעזַא ןענופעג ,טייל

 ,לביטש-רעטניה םעד ןופ ריט יד לֶאז רעטניוו זַא ,טריפעגנייא טָאה רע ןוא

 ןענעק טרַאד ןופ ןלֶאז םינכש עמָערַא ןוא ןפָא ןייז ,ץליהעג סָאד טלַאה רע ואוו

 .ראנ ןפרַאד ייז ןעוו ץלֶאה ןעמענסיורַא

 ןבָאה םינכש עמערַא יד :;ןעגנַאגעגנָא יוזַא סאד זיא טייצ ערעגנעל א

 סָאד ייז ןגעמ ,ץלֶאה ךעלטייש עכעלטע ןפרַאד ייז ןעוו זַא ,טסואוועג ןיוש

 .ןפָא קידנעטש זיא ריט יד ואוו ,לביטש-רעטניה ןופ בר םייב ןעמענסיורַא

 םייח 'ר ןצייהַאב וצ ץלֶאה ראפ זַא ,טריפעגנייא ןעוועג קסירב ןיא זיא'ס רעבָא

 זַא .טפאכעג ךיז טָאה'מ ןעוו ןוא ,להק ןלָאצאב ףרַאד בוטש סקישטייווָאלָאס

 רעד לייוו ,רעטניוו א ךעלברעק טרעדנוה ףניפ יוו רעקינעוו טינ פֶא טסָאק סָאד

 -פיוא ריט רעד ףיוא ןעמ טָאה ,לביטשדרעטניה םנופ ריט יד ןפָא טלַאה בר

 טגָאזעגנָא םיא ןוא שמש םעד לסילש םעד ןבעגעג ןוא סָאלש א ןעגנַאהעג

 .טציא זיב יוו יוזָא ןייגנָא טינ רעמ לֶאז'ס זַא ,טרָאוו ןברַאה ןטימ

 םעד ןסייהעג רע טָאה ,טסואוורעד םעד ןגעוו ךיז טָאה םייח 'ר ןעוו ןוא

 .סָאלש םעד ןעמענּפָארַא ךיילג שמש

 -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טכַאנייב ןוא גָאטייב ןפָא ןייז לֶאז ריט יד --

 ןוא ןפרַאד ייז ןעוו ץלֶאה טרַאד ןופ ןעמענסיורַא םינכש עמערַא יד ןלֶאז ןוא

 !ןפרַאד ייז לפיוו

 :הנעט א טימ ןעמייח 'ר וצ ןעמוקעג להק ןופ עטסטלע יד ןענייז ןַאד

 זעמעלַא ךאנ .סַאלש א ןעגנעה זומ'ס -- ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- ,יבר --

 עמערַא עלַא יד ץלֶאה טימ רעטניוו ןדעי ןגרַאזרַאפ וצ ביוחמ טינ רימ ןענייז

 .טלעג טימ רצוא ןַא פֶא ךַאד טסַאק סָאד .סַאג ןיא םינכש
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 קסירב

 .ןרעה טלַאוועג טיג תונעט ערעייז טָאה םייח 'ר רעבָא

 סָאלש א ןעגנעהפיוא רעדיוו טעוו'מ -- .,טגָאזעג רע טָאה -- ,ביוא --

 ןעמענ ןענעק טינ טרַאד ןופ ןלעוו םינכש עמערַא יד ןוא לביטש-רעטניה ןפיוא

 בוטש ןיימ ןצייהַאב וצ ףיוא זַא ,טרָאוו ןברַאה ןטימ ןגָאזנָא ךיא לעוו ,ץלֶאה ןייק
 ,ץרַאה סָאד טזָאלרעד ךייא ביוא ןוא .ןעמענ טינ ץלֶָאה ןייק ךיוא טרָאד ןעמ לֶאז

 ןוא רעבייוו ערעייז טימ ,ןדיי עמערָא ןלָאז געט עקידרעטניוו עטלַאק יד ןיא זַא

 בוטש ןיא רימ ייב ןעמ געמ ,ךעלביטש יד ןיא ןרעוו ןרָארפרעד ,רעדניק
 ןעוו םִערֶאוו ןייז רעטניוו לֶאז בוטש ןיא רימ ייב זַא ,טינ ליוו ךיא .ןרירפ ךיוא
 ...!טלַאק זיא בוטש ןיא ייז ייב

 רעמ סָאלש ןייק טָאה'מ ;סנייז טריפעגסיוא טִאה בר רעקסירב רעד ןוא

 ייז ןעוו ץלֶאה ןעמענ טנעקעג ןבָאה םינכש עמערָא יד ןוא ,ןעגנַאהעגפיוא טינ

 .טפרַאדעג רָאנ ןבָאה

 רעגייטש רעד זיא קישטייווָאלָאס םייח 'ר רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז
 ,םינבר ןופ הפיסַא ןַא ףיוא ,לֶאמנייא טָאה ןעמ ןעוו ןטלַאהעג ךיז טָאה רע יוו

 ןקישוצוצ גָאלשרָאפ א טכַאמעג ,קסירב ןיא ןרָאוועג ןטלַאהעגפָא זיא סַאוו

 .ןטייווצ םעד יִאלָאקינ וצ ,רסיק םוצ גנוסירגַאב א

 סָאוורַאפ -- .טגערפעג םייח 'ר טָאה -- ?סַאד ןעמ ףרַאד סַאוו זצ --

 ַאזַא .םידוהיה ררוצ אזַא וצ גנוסירגַאב ַא ןקישוצ ,ןדיי ייב םינבר ,רימ ןלֶאז
 ?ןשטנעב םיא רימ ןלֶאז ענייז ?"םיבוט-םישעמ, עכלעוו ראפ ?עשורמ-עשר

 ןוא ,וצרעד טינ זדנוא טגניווצ רענייק .טינ סָאד ףרַאד ןעמ ,ןדיי ,ךימ טגלַאּפ

 ...קיטיונ טינ זיא סע

 ןוא .ךיז ןגעוו יוו רעמ טגרָאזעג קידנעטש םייח 'ר טַאה ערעדנַא ןגעוו

 סָאוו טרַאעג טינרָאג םיא טָאה סע זַא ,ןדנובעגוצ יוזַא ןעוועג רע זיא קסירב וצ

 -יקעג קינייוו ךיז רע טָאה ללכב .תונבר ןייז ראפ גזנעג טינ םיא טלֶאצ ןעמ

 ןעוו ןוא .ןיינ יצ .תוריבש עטוג תונבר ןייז רַאּפ טגירק רע יצ ,םעד ןגעוו טרעמ

 סָאוו .םעד ןופ טקידיילַאב טינ ךיז טליפ רע יצ ,טגערפעג לֶאמָא םיא טָאה ןעמ

 טגירק ,רע יוו ןדמל רעסיורג אזַא טינ זיא רעכלעוו .ךורב-םהרבא רעדורב ןייז

 ןיא טגירק רע יוו תוריכש רעמ ךס א תונבר ןייז ראפ קסנעלַאמס טָאטש רעד ןיא

 :רעפטנע ןקיטרַאנגייא ןַא רעייז ןבעגעג ףיורעד םייח 'ר טָאה ,קסירב

 ָאד זיא לכש רעד לייוו .ןליפ טינ ךיז ךיא ףרַאד ןופרעד טקידיילַאב --
 ןעמ סָאוו ,ןכַאז ףיוא זַא ,זיא טלעוו רעד ןופ רעגייטש רעד :רעטושפ ץנָאג ַא

 זעמ טיג ,בייל ןרַאפ דגב ַא ףיוא ןוא טיורב ףיוא ,לשמל יוו ,ןבעל םוצ ןבָאה זומ
 ףיוא ,לשמל יוו ,ןבָאה טינ זומ ןעמ סָאוו ,ןכַאז ףיוא אקווד ןוא .ךס ןייק סיוא טינ

 ץייגַאב ךיז ןעק ןעמ סָאוו ,ןכַאז ערעדנַא עלַא יד ףיוא ןוא גנוריצ ףיוא ,ןייוו

 ואוו ,טָאטש ַא זיא קסנעלָאמס :ךיוא ָאד זיא יוזַא .ךס ַא סיוא ןעמ טיג ייז ןַא
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 ןשיווצ ןיירַא ייז ייב תונבר סָאד טייג ,ןדיי עמורפ ךס ןייק ַאטינ ןענייז סע

 טרָאד ייז ןלֶאצ רַאפרעד ןוא ,גנוריצ לשמל יוו ,ןבָאה טינ זומ ןעמ סָאוו ,ןכַאז יד

 סוסקול ןוא ,סוסקול ַא ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,זיא סע .טלעג ךס א בר םעד

 עמורפ ערשכ טימ לופ זיא סָאוו ,טָאטש א זיא ,רעבַא ,קסירב .רעייט טסַאק

 ןייק טינ תונבר סָאד זיא ייז ייב ;םימכח-ידימלת ןוא םידמול טימ לופ ,ןדיי

 ,בר א ןבָאה ןזומ ייז ,בר א ןפרַאד ייז ;סוסקול ןייק טינ ,ךַאז עקירעביא

 ...קינייוו סיוא ףיורעד ייז ןביג רַאפרעד ןוא
 טרָאוו ןייק וליפַא רע טָאה ,רעמ טרעוו יד טַאה רע סָאוו םעד ןגעוו

 .טנָאמרעד טינ

 זיא רוד ןייז ןיא זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק גנוביירטרעביא רעטסדנימ א ןא

 רָאג ,ןדיי עסיורג רָאג יד ןופ רענייא רֶאנ טינ ןעוועג קישטייווָאלָאס םייח 'ר

 רעייז .טלעוו רעד ןיא ןשטטנעמ עטסקיצרַאה-טוג ןוא עטסעב יד ןופ רענייא ךיוא

 -ךעלשטנעמ יד ןופ טייקכיוה רעד וצ ןביוהרעד טנעקעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ קינייוו

 ךייז ןופ ןרָאי עלַא יד ןיא טריפעג ךיז טָאה רע עכלעוו טיול ,םיללכ עלַארַאמ

 טַאהעג ביל ךאנ וצרעד רע טאה ,קלֶאפ םוצ טפַאשביל רעסיורג ןייז ןיא .ןבעל

 טלקנוטרַאפ טינ םיא ייב טֶאה ללכ רעד ןוא ,רעדנוזַאב ןשטנעמ ןשידיי ןדעי

 ..ללכ םעד טלקנוטרַאפ טינ םיא ייב טָאה טרפ רעד יוו טקנופ ,טרפ םעד

 -אכ רעייז ןוא .םידמושמ ןוא םיעשר זיולב רע טָאה טַאהעג ביל טינ

 רַאסעפַארּפ ןטמירַאב םעד וצ גנואיצַאב ןייז ןעוועג זיא םיא רַאפ שיטסירעטקַאר
 וצ ןסַאלשַאב 1899 ןיא ןבָאה רעוט-ללכ עשידיי רעקסירב ןעוו .ןָאסלֶָאווכ לאינד

 ןקירדסיוא טימרעד ןוא םואעליבוי ןקירָאי-קיצכַא ןייז וצ ןענָאסלֶאווכ ןסירגַאב
 יד ןיא ןדיי רַאפ טלעטשעגנייא ךיז טָאה רע סָאוו רַאפרעד טייקרַאבקנַאד רעייז

 -ַאלֶאס םייח 'ר טַאה ,1879 ראי ןיא לובלב-טולב רעסיאאטוק םעד ןופ ןטייצ

 .ןביירשרעטנוא טלָאוועג טינ גנוסירגאב רעד ףיוא ןעמַאנ ןייז קישטייוו

 לחומ םיא ןענייז רימ ןוא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טינ םיא ןפרַאד רימ;

 *.ענייז תובוט יד

 -טגמ םוש ןייק רע טָאה ,קלֶאפ ןשידיי ןופ קַעווַא זיא סָאוו ,דמושמ א טימ

 דובכה-תתיחפ א זיא סע וא ,ןטלַאהעג טָאה רע ןוא ,ןבָאה טלָאוועג טינ אשמו

 .תובוט רַאפ ןעקנַאד םיא ןוא םיא רָאּפ ןגיוב וצ ךיז ןדיי ראפ

 -רעטנוא טינ ןעמַאנ ןייז ןענַאסלָאווכ וצ גנוסירגַאב רעד ףיוא טָאה רע ןוא
 .ןבירשעג

 םייח 'ר ןיוש טָאה ,ןדיי ףיוא קילגמוא ןַא סעפע ןעשעג זיא סע רָאנ ןעוו

 ,טקַאפ םעד ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא אד ןוא .ןעור טנעקעג טינ קישטייווָאלַאס

 רעד סָאוו ,ןלַאירעטַאמ יד ןופ לייט ןטסערג םעד זַא ,טנַאקַאב קינייוו זיא סָאוו

 רעסיורג רעד רַאפ ןבָאה טפרַאדעג טאה האזמ בקעי 'ר רעניבַאר רעווקסַאמ
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 טָאה ,וועיק ןיא סעצַארפ-סילייב םעד ףיוא ןטלַאהעג טַאה רע סָאוו ,עדער
 יוזַא ןעוועג זיא בר רעקסירב רעד .קישטייווָאלָאס םייח 'ר טלעטשעגוצ םיא
 ןופ ןיזמוא רעצנַאג רעד ןרעוו ןזיוואב רַאלק לֶאז סע זַא ,םעד ןיא ןָאטרַאפ
 טינ טָאה רע זַא ,חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא ,לובלב םעד
 םעד ןגעוו ןַארַאפ רֶאנ זיא סע סָאוו ץלַא טלמַאזעגפיונוצ טָאה רע זיב טורעג
 ןופ עדער רענעי ןיא זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ ןוא .ןלַאווק עשידיי עטלַא יד ןיא
 ןיא קורדנייא ןקרַאטש א רעייז טכַאמעג טָאה סָאוו ,רעניבַאר רעווקסַאמ
 .קלח ןסיורג ַא טַאהעג קישטייווָאלֶאס םייח 'ר טָאה ,טכירעג

 .ד

 -עגסיוא טָאה סָאוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןטייצ יד ןיא

 -סיוא םייח 'ר בר רעקסירב ןסיורג םעד ןופ לרוג ןפיוא זיא ,1914 ןיא ןכָארב

 ןַאד ןבָאה ןדיי סָאוו ,תורצ עכעלקערש עלַא יד ןגָארטוצרעבירַא ןלַאפעג

 ,ןרָאוועג בורח ןצנַאגניא זיא קסירב ןיא הליהק עשידיי יד .ןגָארטעגרעבירַא

 -ניא ןוא טנַאה ןיא ןקעטש-רעדנַאוו םעד ןעמענ טזומעג טָאה םייח 'ר ןוא

 -רעד םיוק ךיז רע טָאה ךעלקינייא ענייז טימ ןוא עילימַאפ ןייז טימ םענייא

 ערעדנַא ןופ ןדיי ענעפָאלעגנָא ךס א ןעוועג ןענייז סע ואוו ,קסנימ ןייק ןגָאלש

 רע טָאה ,טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןטייצ עטסרעווש יד ןיא ,טרַאד ךיוא ןוא ,טעטש

 .ערעדנַא רָאנ ,ךיז טינ טַאהעג ןעניז ןיא ץלָא ןופ רעירפ

 טעטימָאק-ספליה ןיא ןעמוק טינ לֶאז רע ,ךַאוו א קעווא ןטלעז ןַאד זיא סע

 יד זַא ,ןזיוועגנָא ץלַא טָאה רע ;םענעי ןוא םעד רעמ ןבעג לֶאז ןעמ זַא ,ןעגנַאלרַאּפ

 זַא ,טסואוועג טינ טָאה רענייק ןוא ,ןציטש רעמ ייז לֶאז ןעמ ןענידרַאפ ענעי ןוא

 םענייאניא ןיילַא רע טרעגנוה ;ערעדנַא ראפ ץלָא טעב רע ןעוו טייצ רעד ןיא

 .עילימַאפ רעצנַאג ןייז טימ

 -סיורַא רעמ לסיב ַא םיא טעוו ןעמ ביוא זַא ,טַאהעג ארומ ץלֶא טָאה רע

 טָאה ןעמ ןעוו ,לֶאמ עלַא ןוא ,רעקינעוו ןבעג ןרעדנַא ןא ןעמ טעוו ,ןפלעה

 .טגָאזעגפָא ןופרעד ךיז ר טָאה ,ןפלעהסיורַא טלָאוועג םיא

 טרעביזרַאפ רע טָאה יוזַא ."טינ ךאז ןייק טלעפ רימ .גונעג בָאה ךיא,

 ןעוועג זיא תמא רעד ןוא .קסנימ ןיא טעטימַָאק-ספליה ןופ רַאטערקעס םעד

 זיא סע ןעוו ןטייצ ןעוועג ןענייז סע ןוא ,טרעגנוהעג טושפ רע טָאה ןיילַא זא

 .ןעוועג טינ טיורב לקיטש ןייק טושפ בוטש ןיא םיא ייב

 יד ןרָאוועג זיא רעגרע ץלֶא ,ןגיוצעג ךיז טָאה המחלמ יד רעגנעל סַאוו

 ךיז טָאה רע רעבָא .קישטייווָאלָאס םייח 'ר בר רעקסירב ןסיורג םעד ןופ עגַאל

 זיא סָאוו ,בר ַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .טגַאלקעג טינ םענייק ראפ לֶאמנייק
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 טימ םענייאניא ץלָא ןגָארטרעבירַא הרצ-תע ןא ןיא ףרַאד ,ןדיי ייב רעריפ א

 .ךיז רַאפ טגרַאז רע יוו רעמ קלֶאפ ןרַאפ ןגרַאז ףרַאד רע ןוא ,ןדיי עלא

 .קסירב ןיא בר ןעוועג זיא רע סָאוו ןרָאי עלַא יד טריפעג ךיז רע טַאה יוזא

 רעד ןופ ןרָאי ערעווש יד ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ,טריפעג ךיז רע טַאה יוזַא

 -עפש טריפעג ךיוא ךיז רע טָאה יוזַא ןוא ,קסנימ ןייק ןגָאלשרעד םיוק המחלמ

 .עשרַאוו ןייק ןרָאוועג ןפרָאוורַאפ זיא רע ןעוו .רעט

 טימ ןרעדנַאוו טזומעג טָאה רע ןעוו ןטייצ ערעווש יד ןיא ןרעגנוה סָאד

 ןבָארגעגרעטנוא טָאה ,רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ עילימַאפ רעצנַאג רעד

 ןטייצ ערעטצניפ ענעי ןיא ןבָאה ןדיי סאוו ,תורצ עסיורג יד ;טנוזעג ןייז

 רע זיא 1918 רֶאי םעד ןיא ןוא ,טימעג ןייז ןכָארבעג ןבָאה ,ןגָארטעגרעבירַא

 .רָאי קיצכעז ןוא ףניפ ןעוועג טלַא טלַאמעד זיא רע .קצַאווטָא ןיא ןברַאטשעג

 זיא רע ואוו ,קסירב טָאטש רעד ןופ טייוו ,דמערפ רעד ןיא ןברַאטשעג

 רעייז ןוא טצעשעג ךיוה םיא ןבָאה עלַא ואוו ןוא ,בר ןעוועג ןרָאי ליפ יוזָא

 .טָאהְעג ביל

 עכלעזַא .קסווָאטיל-טסערב טָאטש רעד ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי עכלעזַא

 ןוא .קסווָאטיל-טסערב ןופ ןבעל ןשידיי ןפיוא סולפנייא ןֶא טָאהעג ןבָאה ןדיי

 .תורוד ןסקַאוועגסיוא ןענייז סולפנייא רעייז רעטנוא

 רעכיוה ןופ רעטסומ א ראפ ןעמענ וצ ןעמעוו ןעוועג טרַאד זיא סע

 ןעמענוצפַָארַא ךיז ןעמעוו ןופ ןעוועג טרַאד זיא סע .לֶארָאמ רעכעלשטנעמ

 ןטכיולַאב ןבָאה סָאוו ,ןטלַאטשעג עקיטכיל ןעוועג טרַאד ןענייז סע .רסזמ ַא
 .ןטייצ ערעטצניפ ןיא געוו םעד

% 
%% 

 -ייווצ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא קסירב ןיא ןדיי יד ןופ ןרַאוועג זיא סָאוו ןוא
 ?המחלמ-טלעוו רעט

 -עג טָאה רע סַאוו ,ךאמפָא םעד ןכַארבעג טָאה רעלטיה יוו םעדכָאנ ךיילג

 -עגניירָא ןבָאה ןעיימרַא ענייז ןוא ,גנוריגער רעשיטעווַאס רעד טימ ןסָאלש

 דלַאב ןוא קסירב ןייק ןיירַא תולייח עשיצאנ יד ןענייז ,דנַאלסור ןייק טרישרַאמ
 .ָאטעג א ןיא טרַאפשרַאפ ןדיי יד טרָאד ןעמ טָאה

 טָאה .קסירב ןיא ןדיי יד וצ ןַאטעג ןאד ןבָאה םיחצור עשיצַאנ יד סָאוו

 טשרע ןרַאוועג טנַאקַאב ןענייז ןטקַאפ עקירעיורט יד .טסואוועג טינ ןעמ
 םעד ןגעוו טפירשנכָאוו עשידיי-שיטעווָאס ַא טָאה ןאד ןוא ,1944 ןיא ,רעטעפש

 :ןבירשעג

 -עקלעפַאב עשידיי רעקסירב עצנַאג יד ןעמ טָאה ,1941 ,טסברַאה ןיא
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 ןפיוא .טָאטש קע ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאוו ,ָאטעג רעד ןיא ןבירטרַאפ גנור
 ךןיא .ןסַאג עניילק עכעלטע ןופ ןענַאטשַאב זיא ָאטעג יד .ןירבָאק ןייק געוו
 ,טפאשגנע ןופ .ןדיי טנזיוט קיצנַאווצ םורָא ןענופעג ךיז טלָאמעד ןבָאה קסירב
 ענעדיישרַאפ ןכַָארבעגסיוא ייז ןשיווצ ןענייז טייקמערַא ןוא ץומש ,רעגנוה
 .(* "ןגילפ יוו ןלַאפעג ןשטנעמ ןענייז ךעלגעטדגַאט ןוא ןטייהקנַארק

 עכלעוו ,יורפ ַא סָאד טָאה ןבעגעגרעביא ןוא ,טלייצרעד טרָאד טרעוו יוזָא

 ,טלייצרעד טרַאד טרעוו רעטייוו ןוא .ןפָאלטנַא ןבעל ןטימ םיוק קסירב ןופ זיא

 ןופ ןדיי עלַא ןעמ טָאה גָאטרַאפ רעגייזַא ףניפ ,1942 רעבַאטקָא ןט15 םעד, זַא

 רעד רעטנוא ,זייווסעפורג ןיא ,רעזייה יד ןופ ןביירטסיורַא ןעמונעג ַאטעג רעד
 .טַאטש רעד רעסיוא ןבירטעג ,רענלעז עשטייד ןופ ךךַאוו

 עקנַארק ןוא עכָאווש ללכב ןוא רעדניק ןריובעג טשרע ןבָאה סָאוו ןעיורפ,

 -עגפיונוצ ןעמ טָאה עקירעביא עלַא .רעגעלעג ןפיוא ךיילג ןסָאשרעד ןעמ טָאה

 -ַארטקעלע רעד ןבעל זיא סָאוו ,סַאג רענָאלעגָאי רעד ןופ קע ןפיוא ןבירט

 עסיורג טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש ןענייז ,טָאטש רעד רעסיוא ,טרַאד .עיצנַאטס

 ,ןעגנואווצעג ןעמ טָאה ןעיורפ .טעקַאנ ןַאטסיוא טזומעג ךיז ןבָאה עלַא .רעבירג

 טָא ןוא .(דלַָאג ןטלַאהַאב טרָאד ייז ןבָאה רעמַאט) רָאה יד ןזָאלעצ ןלאז ייז

 .ןרַאוועג ןסָאשעצ ייז ןענייז -- ראה ענעוָאלעצ טימ ,טעקַאנ -- יוזַא

 -על -- ןליוק טעוועלַאשזעג ןלַאבינָאק עשטייד יד יד ןבָאה רעדניק ראפ,

 טימ ןטָאשרַאפ ייז טייהרעקידעבעל ןוא רבק ןיא ןפרַאוועג ייז טייהרעקידעב

 | | .דרע

 טרָאד רימ ןענעייל -- ,הטיחש עכעלרעדיוש יד טרעיודעג טָאה געט ייווצ,

 -רעד ןענייז סע ןדיי לפיוו ךעלטקניפ--."טייקינייא, רעווקסַאמ רעד ןיא רעטייוו

 .ןעמ טסייוו רעבָא ןלַאווק ערעכיז ןופ ,ןגַָאז וצ רעווש זיא ןרַאוועג טעדרַאמ

 ..."תושפפנ עשידיי טנזיוט קיצנָאווצ א ןעמוקעגמוא ןענייז קסירב ןיא זא

 -נכָאוו רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןיא לקיטרַא םעד ןופ רעביירש רעד ןוא

 :טקידנע טפירש
 .?וביק ַא ,קסווָאטיל-טסערב טָאטש רעד ןופ ץוביק רעשידיי רעסיורג רעד,

 ןופ ןרָאוועג טקעמעגפָא זיא ,ןבעל קיטולב-לופ א טבעלעג לֶאמַא טָאה סַאוו

 -עג רעד ןעוועג זיא הטיחש רעסיורג רעד טָא ןופ רעריפנָא רעד ןוא ,דרע רעד

 ".עדָאר רֶאיִאמ רעד ,ץַעווָאפַאטס
 -טסערב ןופ ןעמוקַאב טָאה ןעמ סָאוו ,תועידי עטצעל יד ןעוועג ןענייז סאד

 עשיצַאנ יד ןבירטעגסיורַא טרַאד ןופ טָאה יימרָא עטיור יד רעדייא קסווַאטיל

 .טולב שידיי ןיא ןדָאבעג ךיז ןבָאה סָאוו ,ןטידנָאב

 .10944 ,לורפַא ןט-18 ןופ "םייקינויא, (*
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 סָאוו ,ךַאז א ןרָאוועג טלייצרעד ךיוא זיא תזעידי עקירעיורט ענעי ןיא ןוא

 :ןרעוו טנָאמרעד אד ףרַאד

 עכעלקערש יד טָאה עדַאר רָאיִאמ רעשיצַאנ רעקיטולב רעד רעדייא ךַאנ

 יד ןבעגעג םיריוטקַָאד עשידיי רעקסירב עכעלטע ןעמ טַאה ,טכַאמעג הטיחש

 ;ןבָאה טפרַאדעג ייז טָאה ןעמ .ָאטעג רעד רעסיוא ןביילב ןלָאז ייז עיגעליווירפ

 עטעדנואוורַאפ יד ןלייה ןלֶאז ייז ,טלֶאוועג טָאה ןעמ .םיריוטקַאד עשידיי יד

 רעסיוא ןעניואוו וצ עיגעליווירפ יד ןבעגעג ייז ןעמ טַאה ,ןטַאדלַאס עשטייד

 ןטסואוואב םעד ןבעגעג ךיוא ןעמ טָאה עיגעליווירפ עבלעז יד .אטעג רעד

 :טרעפטנעעג ףיורעד סיצאנ יד טַאה רע רעבָא ,עפַאי רָאטקַאד ןשידיי

 -ניא לעוו ךיא .ןדיי עלַא טרַאפשרַאפ טלַאה ןעמ ואוו ,טרַאד זיא טרַא ןיימ,

 י!אטעג רעד ןיא ןעניואוו ייז טימ םענייא

 -קסירב טָאטש רעד ןיא ןבעל ןשידיי םעד ןופ תוברוח יד ףיוא טעוו

 ?ןבעל שידיי יינ א ןסקַאווסיוא לֶאמָא ךֶאנ אטילד

 ןלעוו וצ ןוא ?ןעזסיוא טרַאד ןבעל עשידיי עיינ סָאד טעוו יוו -- ָאי ביוא

 םעד ןטכיילאב ןלעוו סִאוו ,ןטלַאטשעג עשידיי עקיטכיל ןייז רעדיוו טרָאד

 ..?געוו

 ..ןלעטשוצרַאפ סאד ךיז רעווש זיא סע
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 רעשיצילַאג א טָאה קירוצ רַאי טרעדנוה ןביז ךרע ןַא טימ דאב

 סָאלש א ךיז רַאּפ ןעיובוצסיוא טכַארטרַאפ שטיווָאלינַאד וועל ןעמַאנ ןטימ ץנירפ

 טכוזעג גנַאל רע טַאה .ןרעדנואוואב ןלָאז עלַא סָאוו ,ץַאלפ םענייש ָאזַא ףיוא

 זיא סָאוו ,גרַאב ןכיוה ַא ףיוא טלעטשעגפָא ךיז טָאה גיוא ןייז זיב טכוזעג ןוא

 ךיז ראפ רע טָאה טרַאד .רפעינד ךייט םענייש םעד ןופ גערב םייב ןענַאטשעג

 טלעטשעגקעווא טרַאד ןעמ טָאה רעטעפש ןוא ,טיובעגסיוא סָאלש ןסיורג ןייז

 ,זייווכעלסיב זיא יוזַא ןוא ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,סעדייבעג ךֶאנ ןוא ךָאנ

 ףיוא ךיז טָאה סָאוו ,טָאטש א ןסקַאוועגסיוא ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןופ ףיולרַאּפ ןיא

 סָאד ןוא .רפעינד םנופ ןגערב עדייב רעביא טיירפשעצ טנגעג ןקיגרַאב םעד

 טינ ךעלנייוועג יז טפור'מ ןוא .וועיליהַאמ טציא טסייה סָאוו ,טָאטש יד זיא

 סָאד זַא .ןענעכייצַאב וצ ידכ ,?רפעינד םייב וועיליהַאמ , רַאנ ,וועיליהַאמ טַאלג

 סָאוו ןוא עניִארקוא ןיא ךיז טניפעג סָאוו ,וועיליהַאמ טָאטש ענעי טינ זיא

 .רטסעינד ךייט םנופ גערב םייב טייטש

 טשרעהעג טָאה סָאוו ,ןימידעג טשריפסיורג ןשיווטיל םעד ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןופ גינעק רעד, ןפורעג ךיז טָאה סָאוו ןוא ,1340 זיב 1316 ןופ ןרָאי יד ןיא

 לייט ַא ןעוועג ,רפעינד םייב סָאוו ,וועיליהַאמ טָאטש יד זיא ,"יסור ןופ ןוא עטיל

 .ןעוועג טיג ךֶאנ טרָאד ןדיי ןייק ןענייז ןאד ןוא ,הכולמ רעשיווטיל רעד ןופ

 ןבָאה ,ןליופ וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא וועיליהָאמ טָאטש יד ןעוו ,רעטעפש טשרע

 ןיוש ןבָאה טרעדנוהרַאי ןטנצכעז םניא ןוא ,ןדיי ןזייוואב ןביוהעגנָא טרַאד ךיז

 רעטסערג רעד ןוא ,טליפשעג לֶאר עקידנטיידַאב ץנָאג א ןטרָאד םירחוס עשידיי

 ןענאטשעג זיא סָאוו ןוא ןטפעשעג עסיורג רָאג טריפעג טרַאד טָאה סָאוו ,רחוס
 זב) שטיווָאלימחר שָארפַא ןעמַאג ןטימ דיי א ןעוועג זיא ,הכולמ רעד וצ טנעָאנ

 רע ;רעדעל טימ .ץליהעג טימ ,טנָאוועג טימ טלדנַאהעג טָאה רע .(לאימחרי

 טעטש ךס א רעביא ןרָאפעגמורַא טפָא זיא ןוא סעדנערַא עסיורג ןטלַאהעג טָאה

 דעג קרַאטש םיא טימ ךיז טָאה'מ ןוא ןעמַאנ א טַאהעג רע טאה םוטעמוא ןוא

 .טנכער

 ןופ רעניואוונייא עשיליופ יד ןבָאה ןדיי וצ טפַאשביל עסיורג רָאג ןייק
 סָאוו .םירחוס עשיליופ יד .טלָאמעד ןזיוועגסיורַא טינ וועיליהַאמ טָאטש רעד
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 םירחוס עשידיי יד ףיוא ןבָאה ,םינוק ערעייז ןסייראב וצ עבט יד טַאהעג ןבָאה

 .טיילסטפעשעג עשידיי יד ןופ טייקכעלגעווַאב יד ;ןטנערוקנָאק ףיוא יוו טקוקעג

 קרַאטש רָאג ןעוועג טיג ייז זיא ,רעלענש ךֶאנ ןפיוקרַאפ ןוא לענש ןפיוק סַָאוו

 השקב א טימ טדנעוועג ךיז ייז ןבָאה 1585 רָאי םניא ךאנ ןוא ,ןצרַאה םוצ

 לייוו ,ןזָאלניירַא טינ רעמ ןדיי ןייק וועיליהַאמ ןייק לֶאז רע זַא ,גינעק םוצ
 .ןענַאטשעג השקב רענעי ןיא זיא סע .*טינרָאג ייז ןופ ןעמ טָאה, ייס"יוו-ייס

 -ראפ טינרָאג ייז ייב ןעק'מ ,"סעקטישזָאפ, ןייק טינ ןעמ טָאה ןדיי יד ןופ זא

 רעבירעד ייז ףרַאד ןעמ ןוא .ךיוא ןדַאש ךךַאנ ייז ןעגנערב םעד וצ ןוא ,ןעניד

 .ןבָאה טינ ןצנַאגניא וועיליהַאמ ןיא
 ןייז שטָאכ ןוא .ירָאטָאב ןַאפעטס ןעוועג ןאד זיא ןליופ ןופ גינעק רעד

 גנערטש טָאה רע ןוא עטכעלש ןייק טינ אקווד ןעוועג זיא ןדיי וצ גנואיצַאב

 ןפורעגפיונוצ זיא טייצ ןייז ןיא ןוא ןדיי ףיוא םילובלב-טולב ןכַאמ וצ ןטַאברַאפ

 עלָאר עקיטכיוו אזא טליפשעג טָאה סָאוו ,"תוצראה עברא דעו, רעד ןרָאוועג

 ןופ השקב יד ןבעגעגכַאג ךַאד רע טַאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ,ןרָאוועג ןבעגעגסיורַא זיא לעפַאב א ןוא ,םירחוס עשיליופ רעוועיליהַאמ יד

 .ןזַאלניירַא טינ ןדיי ןייק וועיליהַאמ ןייק לֶאז'מ זַא

 יד ;ריפַאפ ןפיוא זיולב ןבילבעג ,טנייש סע יוו ,רעבָא זיא לעפַאב רעד

 ןבָאה ןדיי ןוא ,לעפאב םעד ףיוא ןעוועג דיפקמ קרַאטש טינ טָאה גנוריגער

 סָאוו ,וועיליהַאמ טָאטש רעד ןיא ןצעזַאב וצ רעטייוו ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג

 טרַאד ןיוש זיא טרעדנוהרַאי ןטנצעביז םנופ ביוהנָא םייב ןוא ,רפעינד םייב

 עקיטכיוו ץנָאג א טליפשעג טָאה סָאוו ,הליהק עשידיי עשפיה ץנָאג א ןעוועג

 גנולקיווטנַא רעד ןיא רַאג ,טָאטש רעד ןופ ןבעל ןשידיי םניא רֶאנ טינ עלָאר

 .ןיימעגלַא ןיא וועיליהַאמ ןופ ןסקַאוו םעד ןיא ןוא

 רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד ןרָאוועג וועיליהַאמ ןיא זיא'ס רעסערג סָאוו

 זיא רעסערג ץלַא ,ןעזעגנַא טרַאד ךיז ןבָאה ייז רעמ סָאוו ןוא גנורעקלעפַאב

 א ןעוו ןַאד וליפָא .ייז וצ *עטכַאילש, רעשיליופ רעד ןופ האנש יד ןסקַאוועג

 עשיליופ יד ןבָאה ,ןדיי וצ גנואיצַאב עטוג א ןזיוועגסיורא טָאה גינעק רעשיליופ

 ייז ןוא תושיגנ ןַאטוצנַא ייז יוו ןעלטימ ןוא ןגעוו טכוזעג ךַאד סעשטיטכַאילש

 רעטירד רעד דנומזיגיס ןעוו ,1626 ראי םניא ןוא .געוו ןיא ןעגנורעטש ןגעל

 רעד ןיא סעשטיטכַאילש עשיליופ יד ןבָאה ,ןַארט ןשיליופ ןפיוא ןסעזעג זיא

 טנעקעג טָאה סָאוו ,השקב א טימ םיא וצ טעדנעוועג ךיז וועיליהַאמ טָאטש

 "ניירַא טַאטש ןופ ןדיי יד לֶאז ןעמ ןליוו ייז זַא ,יוזַא ןרעוו טשטייטעגסיוא

 רעכעלטסירק רעד ןופ ןלייטפָא ןצנַאגניא ייז ןוא ַאטעג רעדנוזאב א ןיא ןביירט
 .גנורעקלעפַאב

 -כעלגעמ יד ןדיימוצסיוא ידכ זַא ,ןענאטשעג השקב רענעי ןיא זיא סע
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 רפעינד םייב וועיליהְאמ

 ,רעכעלטסירק רעד ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ ןעיירעגירק ןופ טייק

 -- טנגעג ןטמיטשַאב א ןיא זיולב ןעניואוו ןגעמ ןלָאז ןדיי זַא ,ןריפנייא ןעמ לֶאז

 ןלָאז טָאטש ןופ ןטנגעג ערעדנַא ןייק ןיא .לוש רעייז ךיז טניפעג סע ואוו ,טרַאד

 ןטפעשעג ןייק ייז ןלָאז טָאטש רעד ןופ רטנעצ ןיא ןוא ,ןעניואוו ןרָאט טינ ייז
 .ןריפ ןרָאט טינ

 ךעלקריוו וועיליהַאמ ןיא לָאז'ס זַא ,ייברעד ןטלַאהעג ןיוש ןַאד טָאה סע

 ,םעד ןגעוו טדערעג ןיוש טָאה'מ ןוא ,ןדיי רַאפ ַאטעג א ןרעוו טריפעגנייא
 יד זא ,ןרעכיזרַאפ ןפרַאד ןלעוו ,ןביילקרעבירַא ןזומ ןיהַא ךיז ןלעוו סָאוו ,יד זַא

 דוא רעסערג טינ ןייז ןלעוו .ןלעטשקעווַא טרָאד ןלעוו ייז סָאוו ,סעדייבעג עיינ

 -רַאפ רעירפ ןבָאה ייז סִאוו ,סעדייבעג יד יוו ץאלפ רעמ ןעמענרַאפ טינ ןלעוו

 -עגניירָא טָאה'מ סָאוו ,ימ ךס א ךַאנ רעבָא .טָאטש רעד ןופ רטנעצ םניא ןעמונ

 הריזג יד ןעמ טָאה .תוררש עשיליופ יילרענעדיישרַאפ ייב תונלדתש ןיא טגייל

 -נייא טינ ןדיי ראפ ַאטעג ןייק וועיליהָאמ ןיא ןַאד זיא'ס ןוא ןעירשעגפַא ךַאד

 .ןרַאוועג טריפעג

 ,וועיליהַאמ טָאטש רעד ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ עטכישעג עצנַאג יד

 זעמעוו ,יד ןגעק ףמַאק רעגנַאל ןוא רעסיורג ןייא ןעוועג זיא ,רפעינד םייב סָאוו

 טפרַאדעג ןעמ טָאה לֶאמ עלַא ;ןגיוא יד ןיא סיורג ןעוועג קידנעטש ןענייז ןדיי

 ןעלטימ ןכוז טפרַאדעג ןעמ טָאה לֶאמ עלַא ןוא ,הריזג רעדנַא ןא "ןעיירשפָא,

 ןרעמוארַאפ וצ ייז ידכ טכַארטרַאפ ןבָאה םיאנוש סָאוו ,הרצ רעדנַא ןא ןגעק

 .ןבעל סָאד

 ןופ ןָארט ןפיוא ןסעזעג זיא רעטרעפ רעד ווָאלסידַאלוו ןעוו ,1645 ןיא ךַאנ

 ,םָארגָאפ א ןופ םעט םעד טכוזרַאפ וועיליהַאמ ןיא ןדיי יד ןיוש ןבאה ,ןליופ

 ,שטיווַארבער רעטסיימעגריב רעשיליופ רעד טָאה םָארגָאּפ םעד טכַאמעג ןוא

 .טָאטש ןופ גנונעדרַא רעד ףיוא ןבעג גנוטכַא טפרַאדעג טָאה רעכלעוו

 םוצ ןייג טזָאלעג ןענווַאד ןכָאנ ךיז ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,הנשה-שאר טקנופ
 עדנַאב עטנפַאווַאב ַא ןעמונעגפיונוצ שטיווַארבער טַאה ,ךילשת וצ רפעינד

 ייז ןוא ,ןגָאלשעג-טעגרהעג ןאד ןדיי יד טָאה'מ .ייז ףיוא ןלַאפעגנָא זיא ןוא

 עלַא .ןעיורפ ןוא רענעמ ,עגנוי ןוא עטלא .ןפָאלטנָא ןבעל ןטימ םיוק ןענייז

 -ַאב ךיז ןפָאלעג קערש ןיא ןענייז .בוט-םוי ןסיורג םעד דובכל עטצופעגסיוא

 ןיוש ןעמ טָאה רפעינד םייב *ךילשת, ןייק ;טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ואוו ןטלַאה

 זיא רעסערג ךַאנ ןוא ,סיורג ןעוועג זיא טָאטש ןיא הלהב יד ;טגָאזעג טינ ןַאד

 ןלַאפעגנָא ןענייז טייל ענייז ןוא שטיווַארבער ןעוו ,טנווָא ןיא ןרַאוועג הלהב יד

 טַאהעג ארומ טָאה'מ לייוו ,ןעוועג טינ רענייק דָארג זיא'ס ואוו ,לוש רעד ףיוא

 לוש רעד ןיא ןעיירשעג עדליוו טימ ןבָאה טייל עטנפָאווַאב יד .ןענווַאד ןייג וצ

 ןיא טצעזעגסיוא רעטצנעפ יד ןופ ןביוש עלַא טרַאד ןבָאה ייז ןוא ןסירעגניירַא ךיז

 .טכַאמעג טרַאד ןברוח ןצנַאג א
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעייז ןייטשוצסיוא טַאהעג וועיליהַאמ ןיא ןדיי יד ןבָאה ןרַאי ןוא ןרַאי

 ףמַאק ַא ןריפ טזומעג ןבָאה ייז ןוא סעשטיטכַאילש עשיטַאטש עשיליופ יד ןופ ךס א

 יד סָאוו ,האנש יד ןוא סָאה םעד ןפמעקַאב וצ ןעוועג רעווש זיא סע .ייז טימ

 רעכעלטסירק רעשיליופ רעד ןשיווצ טיירפשרַאפ ןבָאה רעקיטַאנַאפ עשיטיאוזעי

 ןעק סָאד ןוא .סולפנייא ןסיורג א טַאהעג ןבָאה ייז רעכלעוו ףיוא ,גנורעקלעפַאב

 רַאצ ןשיסור םעד ןופ ןעיימרַא יד ןעוו ,1654 ראי םניא סָאוו ,םעד ןופ ןעז ןעמ

 וועיליהַאמ ןופ ןרעיוט יד ייב ןענַאטשעג ןיוש ןענייז עטיווָאליַאכימ יעסקעלַא

 -יואוונייא עשיליופ יד ןבָאה .ןבעגרעטנוא ךיז לֶאז טָאטש יד זַא ,טרעדַאפעג ןוא

 זעגנוגנידַאב ןבָאה ייז רעבָא ,ףיורעד טיירג ןענייז ייז זא ,טרעפטנעעג רענ

 ,טלעטשעגסיורַא ןַאד ןבָאה ייז סָאוו ,ןעגנוגנידַאב יד ןשיווצ ןוא .ןלעטשוצסיורַא

 יד רָאנ יוו זַא ,ןגָאזוצ לֶאז רַאצ רעשיסור רעד זַא ,גנורעדַאפ יד ןעוועג ךיוא זיא

 .ןביירטסיורַא ןדיי עלַא טרָאד ןופ ןעמ טעוו ,ןבעגרעטנוא ךיז טעוו טָאטש

 ,ןסיורג םעד רטָאיִפ ןופ רעטַאפ רעד ,יעסקעלַא רַאצ רעשיסור רעד טַאה

 וועיליהַָאמ ןופ טעוו רע זַא ,טגָאזעגוצ טַאה רע .םעד ןגעוו ןעגנודעג טינ גנַאל ךיז

 .ךיוא טריפעגכרוד ןעוועג יאדווא סָאד טלָאוו רע ןוא .ןדיי עלַא ןביירטסיורַא

 טימ המחלמ יד ןוא עקיאירמוא ןא רעייז ןעוועג ןאד זיא טייצ יד יוו יוזַא רָאנ

 ואוו ןסיוו טנעקעג טינ טָאה ןעמ ןוא ,ןערב עמַאס ןיא ןעוועג ךֶאנ זיא ןליופ

 טָאה ,ןעיצקירוצ ןפרַאד ךיז טעוו ןעמ ןענַאוו ןופ ןוא ןביילב ןענעק טעוו ןעמ

 רעטייוו ןדיי יד ןענייז לייוורעד ןוא ,רעטעפש ףיוא טגעלעגפַא הריזג יד רע

 טינ ןוא םיסינ טימ טבעלעג רעטייוו טרָאד ןבָאה ןוא וועיליהַאמ ןיא ןבילבעג

 .ןעגנערב ייז ראפ טעוו גַאט רעקידנגרַאמ רעד סָאוו ןסיוו טנעקעג

 וצ טניואוועגוצ ןעוועג וועיליהַאמ ןיא ןדיי יד ןיוש ןענייז ןיימעגלַא ןיא

 ,ןרָאי עלַא יד ןיא טנרעלעגסיוא טוג סאד ךיז ןבָאה ייז .םיסינ טימ ןבעל

 עשיליופ יילרענעדיישרַאפ יד ןופ ןייטשוצסיוא ליפ יוזַא טַאהעג ןבָאה ייז סָאוו

 ןענייז ייז ןעמעוו .סעשטיטכַאילש עשיליופ עשיטַאטש יד ןופ ךיוא ןוא תוררש

 ןענָאמרעד וצ קיטכיוו זיא ייברעד רעבַא .ןגיוא יד ןיא סיורג ןעוועג קידנעטש

 יד ףיוא קידנקוק טינ ,תושיגנ עלַא יד ףיוא קידנקוק טינ סָאוו ,טקַאפ םעד

 ,ןטָאירטַאפ עשיליופ ןבילבעג ךַאד ןדיי יד ןענייז ,ןעגנוראפרעד ערעטיב עלַא

 רעד ףיוא ןענַאטשעג ייז ןענייז ,דנַָאלסור ןוא ןליופ ןשיווצ ףמַאק םעד ןיא ןוא

 ןבָאה ייז ואוו ,דנַאל סָאד טָאהעג ביל ןבָאה ייז .הכולמ רעשיליופ רעד ןופ טייז

 יז ץוש סעמעוו רעטנוא ,הכולמ רעד יירטעג ןעוועג ןענייז ייז ,טניואוועג

 זייז טעוו קיבייא טינ זַא ,טָאג וצ טפָאהעג ןבָאה ייז ןוא ,ןענַאטשעג ןענייז

 ועמ ןעוו .ןטייצ עכלעזַא ןעמוק ךַאנ יאדווַא ןלעוו סע זִא ןוא ,טציא יוו טכעלש יוזָא

 .ןדיי ןייק ןפדור טינ רעמ דנַאל ןיא טעוו

 טכעלש יוו .ןטייצ ערעסעב ףיוא גנונפָאה יד ףיוא טינ לֶאמנייק ןביג ןדיי
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 רפעינד םייב וועיליהַאמ

 ,ןביולג ייז ןוא ןוחטב םעד טינ ךָאד ייז ןרילרַאּפ ,דנַאל ַא ןיא ןייז טינ לֶאז סע
 ,רעסעב ןרעוו ןלעוו ייז ןעוו זַא ןוא .רעסעב ןרעוו ףוס-לכ-ףוס ןלעוו ןשטנעמ זַא
 ...ןדיי וצ טוג ןייז ךיוא ייז ןלעוו

 -עג ןבָאה ,רפעינד םייב סָאוו ,וועיליהַאמ טָאטש רעד ןיא ןדיי יד ךיוא
 ןעיצַאב ןביוהנָא ךיז גנורעקלעפַאב עשיליופ יד טעוו טייצ רעד טימ זַא ,טפָאה
 ןעוועג ןיוש ןענייז רַאצ ןשיסור םעד ןופ ןעיימרַא יד ןעוו וליפַא .רעסעב ייז וצ

 רעד ןופ ןוחצנ א ףיוא גנונעפַאה יד ןבעגעגפיוא טינ ןדיי יד ןבָאה ,טָאטש ןיא

 ןעוו .טייצ רעד ףיוא טקוקעגסיורַא טייהרעליטש ןבָאה ייז ןוא יימרַא רעשיליופ

 טינ ןבָאה ןדיי .ןביירטסיורַא טרָאד ןופ רעגנירדניירַא עדמערפ יד טעוו ןעמ

 ,טייצ יד טקנעדעג ךַאנ ןבָאה ייז ןוא תוטיחש-יקצינלעמכ יד ןסעגרַאפ טנעקעג

 .דנַאלסור ןופ רַאצ ןטימ דנוב א ןסָאלשעג טָאה ןאמטעה רעשיניַארקוא רעד זעוו

 טייטש סָאוו ,יימרָא עשיליופ א זַא ,טרעהרעד ןבָאה וועיליהַאמ ןיא ןדיי יד ןעוו ןוא

 זענייז ,וועיליהַאמ ףיוא טייג ,ליוויזדָאר טשריפ םעד ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא
 םעד ףיוא טקוקעגסיורַא ןבָאה ייז ןוא ןופרעד ןדירפוצ ןעוועג טייהרעליטש יי

 .ןעמענרַאפ קירוצ טָאטש יד טעוו יימרַָא עשיליופ יד ןעוו ,גָאט

 ןעוועג ןאד זיא וועיליהַאמ ןיא יימרֶא סרַאצ ןשיסור םעד ןופ רידנַאמָאק רעד

 ןעוו ןוא .לארשי-אנוש רענעכָארפשעגסיוא ןַא ,יקסנָאלקָאּפ ןעמַאנ ןטימ רענייא

 ץלֶא ךיז טרַאפש ליוויזדַאר טשריפ םעד ןופ יימרָא יד זַא ,טרעהרעד טַאה רע

 רעד ןדיי ןפלעה געוו ןפיוא זַא ןוא ,וועיליהַאמ ןייק רעטנעענ ןוא רעטנעענ

 ,לעפאב ַא ןבעגעגסיורַא רע טָאה ,רֶאנ ןענעק ייז סָאוו טימ יימרָא רעשיליופ

 רעסיוא ןביילקפיונוצ ךיז לֶאז וועיליהַאמ ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד זַא
 ןעמ טעוו טרַאד ןופ זַא ,טרעכיזרַאפ ייז טָאה רע ןוא ,רעיוט םייב טָאטש רעד

 ,טגָאזעג רע טָאה ,גנוריגער עשיסור יד .ןלעוו רֶאנ ןלעוו ייז ןיהואוו ןייג ןזָאל ייז

 ךיז ןענעק ייז ןוא ,ןענַאטרעטנוא עשיליופ ךֶאד ןענייז ייז לייוו ,סיורַא ייז טזָאל

 .ןליופ וצ ןרעהעג סָאוו .טעטש יד ןיא קירוצ ןייג רעבירעד

 זַא .רעכיז ןעוועג ןענייז ייז .טביולגעג םיא ןבָאה ןדיי רעוועיליהַאמ יד

 ןבָאה ,ןרַאנפָא טינ יאדווַא ייז טעוו יימרָא סרַאצ ןשיסור םעד ןופ רידנַאמָאק א

 ןוא רעבייוו יד טימ ,עלַא ןיוש ןענייז ייז ןעוו ןוא ,לעפַאב ןייז טגלַאפעגסיוא ייז

 ןיירַא געוו ןיא ןייג וצ טיירג טָאטש רעד ןופ ןרעיוט יד ייב ןענַאטשעג ,רעדניק

 זַא ,טָאטש ןיא ןפורסיוא טזָאלעג יקסנָאלקָאּפ רידנָאמָאק רעשיסור רעד טָאה

 ,טימרעד ןזיזואב סָאד ןבָאה ייז זַא ;רעטעררַאפ ןענייז ןדיי רעוועיליהַאמ עלַא
 יד ןסייהעג טָאה רע ןוא .אנוש םוצ ןייגוצרעבירָא טיירג ןיוש ןענייז ייז סָאוו

 רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ ףיוא וליפָא .ןענעגרהסיוא עלַא ייז ןלֶאז ייז זַא ,ןקַאזָאק

 .ןעמערַאברעד טינ ךיז ןעמ לֶאז

 רעטלַא ןַא טיול ןוא .1655 רָאי ןיא ,רעמוז םנופ ףוס םייב ןעוועג זיא סָאד
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 רעצנַאג רעד ןופ ןַאד זיא ,וועיליהַָאמ ןיא ןרָאוועג ןפַאשעג זיא סָאוו ,.עדנעגעל

 ןאמ א ,קלָאפ רֶאּפ ןייא יוו רעמ טינ ןבילבעג טַאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי

 .הליהק עשידיי עיינ ַא ןעמוקעגסיורַא רעטעפש זיא ייז ןופ ןוא ,יורפ ַא ןוא

 ,טָאטש רעשידיי ַא ןיא יוו ןוא .טָאטש עשידיי ַא ןבילבעג ץלָא זיא וועיליהַאמ

 .תורצ עשידיי ןייק טלעפעגסיוא טינ רעטייוו .ךעלנייוועג יוו ,טרָאד ןבָאה

% 

 ,טָאטש יד ןעמונרַאפ קירוצ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד יוו םעדכַאנ טייצ עצרוק ַא

 רערעדנַא ןייק טינ זָא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה ,ןסור יד טרַאד ןופ קידנביירטסיורַא

 -רַאּפ ןיא ןדיי יד טקידלושַאב טַָאה סָאוו רעבלעז רעד ,ןיילַא יקסנָאלקַאּפ יוו

 .רעטעררַאפ ַא ןעוועג ןיילַא רֶאג זיא ,רַאפרעד ןענעגרהסיוא ייז ןסייהעג ןוא טַאר

 ןיילַא .טייקשלַאפ ןייז ןקעדוצ טלֶאוועג ןדיי ףיוא תוחיצר יד טימ טָאה רע

 טימ גנודניברַאפ ןיא ןענַאטשעג רֶאג טייהרעליטש רע זיא ,ץירפ רעשיליופ ַא

 -סיורַא טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאוו ץלַא טימ ןפלָאהעג םיא ןוא ליוויזדַאר טשריפ

 ייב ןעוועג רעדיוו ןיוש זיא טָאטש יד ןעוו ןוא .וועיליהַאמ ןופ ןסור יד ןביירטוצ

 יילרעלכ ןדיי ןָאטנָא ןעמונעג רעדיוו טרָאד ןעמ טָאה ,טנעה יד ןיא ןקַאיִלֶאּפ יד

 טרעוורַאפ ןצנָאגניא ייז ןעמ טָאה טָאטש ןופ ןלייט עקינייא ןיא .תושיגנ ןוא תזרצ

 ןבָאה ייז ואוו םוטעמוא טנעקעג טיג ייז ןבָאה ןעלדנַאה ךיוא .רעזייה ןעיוב וצ

 וליפַא .געוו ןיא ןעגנורעטש טגעלעג ייז ןעמ טָאה טירט ןוא טירש ףיוא .טלֶאוועג

 ,לוש רעד ןבעל זיולב טגעמעג ןדיי ןבָאה ,שיילפ רשכ ןפיוקרַאפ יוו ךַאז ַאזַא

 סיינ א סעפע טכַארטעגוצ ןעמ טָאה לֶאמעלַא .טרָא רעדנַא ןייק ףיוא טינ רַעבָא

 1692 רָאי ןיא ןוא .ןבעל סאד ןרעמוארַאפ ייז ןוא ןרַָאי יד ןדיי ןייגרעד וצ

 ,רעדניק עכעלטסירק ןענעגרהרעד ייז זַא ,לובלב א טכָאמעג ייז ףיוא ןעמ טָאה

 .חספ ףיוא טולב רעייז ןצונַאב וצ ידכ

 -וצנָא לטימ עטוואורפעגסיוא סָאד ןעוועג לובלב-טולב רעד זיא קידנעטש

 .קלַאפ עשידיי עצנַאג סָאד ןקידלושַאב טימרעד ןוא ןדיי ןייא ןגַאלק

 'ר .טָאטש ןופ ןזח רעד ןעוועג זיא לובלב םעד ןיא רעטגַָאלקעגנָא רעד

 טָאה .טלעטשעגפיונוצ טָאה ןעמ סָאוו ,עגַאלק רעד טיול .שטיוועשַאירוא בייל

 ןוא בייוו טימ זיא אפָאל ַאלירוואג ןעמַאנ ןטימ רעיופ ַא זַא ,ןסייה טלָאזעג סע

 א .דניק ןייא רע טַאה טרַאד ןוא ,טעברַא ןכוז וועיליהַָאמ ןייק קַעווַא רעדניק

 שטיוועשארוא בייל 'ר ןזח םעד ןבעגעגקעווַא ,ענירַאמ ןעמַאנ ןטימ עלעדיימ

 ןזא ,ןכָאוו ייווצ טעברַאעגּפָא בוטש ןיא ןזח םייב טָאה ענירַאמ ;טסניד ַא רַאּפ

 ןיירַא בוטש ןיא טכארבעג ןעמ טָאה ,שטרַאמ ןט21 םעד ןופ גָאט םניא ,לֶאמנייא

 ,עייר א ןיא טלעטשעגסיוא עלַא ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,דרעב טימ םינבר עכעלטע

 ןגָאלשעג גנַאל יוזָא יז טָאה ןוא ענירַאמ רעד ףיוא ןלַאפעגנָא ןזח רעד זיא
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 רפעינד םייב וועיליהַאמ

 -ןייִרַא ןעמ טָאה טולב סָאד ;זָאנ רעד ןופ טולב ןייג ןביוהעגנָא ריא טָאה סע זיב

 טעוו ןעמ סָאוו ,תוצמ יד ןיא ןצונַאב סע לֶאז ןעמ ידכ ,לשעלפ א ןיא ןסָאגעג
 -עג ןוא טקינייפעג יוזַא ענירַאמ יד ןעמ טַאה םעדכָאנ ןוא ,חספ ףיוא ןקַאב
 ריפ טימ ןוא ,ןגַארטרעבירַא טנעקעג טינ רעמ ןיוש סאד טָאה יז זַא ,טעשטומ

 .ןברַאטשעג יז זיא רעטעפש געט

 ףיוא טעבָאשטעגפיונוצ ,1692 רָאי םניא ,ןַאד ןעמ טָאה ןיזמוא ןדליוו ַאזַא

 ןיא ןדיי יד ףיוא תורצ עיינ ןעגנערב וצ ידכ ,ןומזפ ןטלַא ןַא טיול ןוא לענש

 -עג טינ ןצנאגניא ךיז טַאה ןעמ .רפעינד םייב סָאוו ,וועיליהַָאמ טָאטש רעד

 רעשיליופ רעד טָאה טרעדנוהרַאי ןט16 םגיא ,רעירפ ְךֶאנ סָאוו ,טימרעד טנכער

 ןטיירפשרַאפ רַאנ טעוו סע רעוו זַא ,טגָאזעגנָא שוריפב יִרָאטַאב ןַאבעטס גינעק

 ןרעוו טפָארטשַאב לֶאז ,חספ ףיוא טולב ךעלטסירק ןצונַאב ןדיי זַא ,ןעגנַאלק

 ןאד ןבָאה סִאוו ,ןשטנעמ יד ייב .עגַאלק ַאזא ןעגנערב טעוו רע זעוו ,טיוט ןטימ

 ןדיי ןכַאמ וצ ןעוועג רקיע רעד זיא ,טכַאמעג לובלב-טולב םעד וועיליהַאמ ןיא

 ןוא .ןגלָאפרַאפ וצ רעמ ךַאנ ייז דיירסיוא ןַא ןעניפעג ןוא ןעמַאנ ןטכעלש א

 .טכיירגרעד ייז ןבָאה סָאד

 יד סָאוו .תורצ עלַא יד ןבעגוצרעביא טינ ןוא ןענעכערוצסיוא טינ זיא סע
 יז סָאוו ןרַאי עלַא יד ןיא ןענַאטשעגסיוא ךיז ןענייז וועליהַאמ ןיא ןדיי

 ךֶאנ זיא תורצ עכעלנייוועג ןוא עקידנעטש יד וצ ןוא .טבעלעג טרַאד ןבַאה

 ןעגנַאגעגרעביא תומחלמ ןופ ןטייצ יד ןיא זיא טָאטש יד סַאוו ,סָאד ןעמוקעגוצ
 .ריא רעביא ןסירעג ךיז ןבָאה ןסור יד ןוא ןקַאילָאּפ יד ;טנַאה וצ טנַאה ןופ

 טלַאוועג ןבָאה עלַא .ןסירעג ריא רעביא ךיז ןבָאה רעקלעפ ערעדנַא ךיוא

 גערב םייב טייטש סָאוו .טָאטש יד הכולמ רעייז ןופ ןצענערג יד ןיא ןסילשנייא

 טרָאד ךיז טָאה רעסיורג רעד רטָאיּפ ןעוו ,1708 רָאי ןיא ןוא .רפעינד םעד ןופ

 טָאהעג קשח קרַאטש רעייז טָאה רעכלעוו ,לרַאק גינעק ןשידעווש ןטימ ןגַאלשעג

 ךיוא ןוא ןסע וצ סָאוו טָאהעג טינ טָאה רע, לייוו ,עניִארקוא ץנָאג ןפַאכרַאפ וצ

 טקירד יקסוועשטוילק רעקירָאטסיה רעשיסור רעד יוו ,"ןסיש וצ סָאוו טימ טינ

 טָאטש עצנַאג יד לֶאז ןעמ זַא ,לעפַאב ַא ןבעגעגסיורַא רטַאיפ טָאה ,סיוא ךיז

 זיא רַאצ ןגנערטש םעד ןופ לעפַאב רעד .רעייפ ןפיוא ןענערברַאּפ וועיליהַאמ
 ןדנוצעגנָא וועיליהַאמ טָאטש יד טָאה ןעמ .ןרָאוועג טריפעגכרוד ךעלטקניפ

 ,טניימעג ןעמ טָאה ןַאד .ךיור ןטימ קַעווַא טרַאד זיא ץלֶא ןוא ןטייז ריפ עלַא ןופ

 סשיוועגפַא ןצנַאגניא ןיוש זיא טָאטש יד זַא ;וועיליהַאמ סיוא ןיוש זיא סע זא

 סָאוו ,תורוד יד רַאּפ קנעדנָא ןַא יוו רעמ ןוא ,דרע רעד ןופ םינפ םעד ןופ

 ןעמ רעבַא .ןביילברַאפ טינ יאדווַא ריא ןופ ןיוש טעוו ,רעטעפש ןעמוק ןלעוו

 טָאטש ַא ןרָאוועג רעדיוו זיא וועיליהָאמ .טיובעגפיוא קירוצ וועיליהָאמ טָאה

 שידיי ַא טריפעג רעטייוו ןבָאה סָאוו ,ןדיי טניואוועג רעדיוו טרַאד ןבָאה סע ןוא

 פסל
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 יד ןיא ,1772 רָאי םניא טשרע ןרָאוועג וועיליהַאמ זיא טָאטש עשיסור א

 ףיוא טָאטש יד ןיוש זיא ןֶא ןאד ןופ .רעטייווצ רעד ענירעטַאקעי ןופ ןטייצ

 קידנעטש זיא יז יוו יוזַא ןוא ,ןסור יד ןיפ טנעה יד ןיא ןבילבעג קידנעטש

 -יואוו טגעמעג ןבָאה דנַאלסור ןיא ןדיי ואוו ,"אטרעשט, רעד ןופ לייט א ןעוועג

 ןרָאוועג לֶאמָא סָאוו טרָאד גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד זיא ,ןענ

 -ַאב עשידיי יד ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענייז סע ןוא ,רעסערג ןוא רעסערג ץלֶא

 .רעכעלטסירק רעד ןופ רעסערג ןעוועג טרַאד זיא גנורעקלעפ

 וועיליהַָאמ ןעוו .ןקָארשעג קינייוו טינ ןדיי יד ךיז ןבָאה טייצ עטשרע יד

 ןסור יד טימ זַא ,טַאהעג ארומ ןדיי יד ןבָאה ,טָאטש עשיסור א ןרַאוועג זיא

 -עג טינ ןבָאה ייז .ןקַאילֶאּפ יד טימ יוו ןעמוקוצסיוא רערעווש ךֶאנ ןייז ייז טעוו

 ראפ סָאוו ,םעד ןגעוו ףירגַאב ןכַאווש א טַאהעג ןוא ךארפש עשיסור יד טנעק

 .ןגיוא יד ןיא ןח ןעניפעג ייז ייב ןעק'מ סָאוו טימ ןוא ןענייז ןסור יד ןשטנעמ ַא

 ךיז טקערש ןעמ יוו ,ןקָארשעג גנונעדרַא רעיינ רעד ראפ ךיז ייז ןבָאה ,ללכב

 יד .דלַאווג טימ ןעגנואווצעגפיורַא טרעוו סָאוו ,ךַאז רעיינ א רַאפ ךעלנייוועג

 ןענייז ,טנעקעג טיג ןדערפיונוצ וליפָא ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,רעשרעה עיינ

 *ןסייבנייא, ייז ןעק ןעמ סָאוו טימ טסואוועג טינ ןבָאה ייז .דמערפ ןעוועג ייז

 טרעוו טייצ רענעי ןגעוו ןוא .ןליוו ןטוג רעייז זעניוועג ןעק ןעמ יוזַא יוו ןוא

 -קַארַאכ רעייז ךעלקריוו זיא סָאוו ,עטכישעג עטנַאסערעטניא ןַא טלייצרעד

 : שיטסירעט
 ,טרעהרעד טלָאמעד ןבָאה--ןעמ טלייצרעד--,וועיליהַאמ ןיא ןדיי יד ןעוו

 ,קינלַאשטַאנ ןשיסור א טָאטש ןיא טקישעגניירַא גרוברעטעפ ןופ ןיוש טָאה ןעמ זַא

 ןבָאה ,"קינווַארפסיא-ןַאטיפַאק, קינלַאשטַאנ ןקיזָאד םעד ןעמ טפור ןפור זַא ןוא

 ןָאט וצ סָאוו הצע ןייק ןבעג טנעקעג טינ ךיז ןוא ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ייז

 .םיא טימ

 לֶאז קינלָאשטַאנ רעד זַא ,טלָאוועג קרַאטש רעייז ייז ןבָאה ,.ךעלנייוועג יוו

 ,הנתמ ַא ןקישוצ םיא לֶאז ןעמ זַא ,ןבילבעג רעבירעד זיא ,ייז וצ טוג ןייז

 ןייק זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ייז .םיא ייב ןפיוקוצנייא ךיז ןפוא אזַא ףיוא ידכ

 טסואוועג סָאד ןבָאה ייז .ןייז טינ סיוועג ןעק הנתמ א ןקיש יוו ןכַאז ערעסעב

 תוררש עשיליופ יד טימ טַאהעג ןבָאה ייז סָאוו ,גנורַאפרעד רעגנַאל רעד ןופ

 ןקיש וצ טיירג ןעוועג ןיוש ןענייז ייז ןעוו .ןאד טקנופ רעבַא .םינימה-לכ ןופ

 זיא סָאד זַא ,ןפורעגנָא ךיז רענייא טָאה ,הנתמ ַא קינלַאשטַאנ ןשיסור םעד

 .תושפנ-תונכס טושפ

 ?תושפנ-תונכס סָאד זיא סָאוורַאפ --
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 -לֶאשטַאנ עשיסור יד זַא -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,טרעהעג בָאה ךיא לייוו --
 ,סָאד לייוו .תונתמ ןייק טינ ןעמענ ייז .עשיליופ יד יוו יוזַא טינ ןענייז סעקינ

 דנָא זיולב קינלַאשטַאנ ןשיסור א לָאז'מ זַא ,גונעג זיא סע ;רַאבַאכ זיא ,ייז ןגָאז

 רענעדנוצעגנַא ןא ךיילג רע טרעוו ,םיא ייב ןפיוקוצנייא ךיז ידכ ,רַאבָאכ ןטַאב

 ,טגנעה רענעי תעשב ןוא ,הילת ַא ףיוא ןקידלוש םעד ףיוא-טגנעה רע ןוא

 ,ןגרַאוורעד טימרעד ךיז לֶאז רע ,ןיירַא ליומ ןיא טלעג סָאד ןיירַא םיא רע טפוטש
 יד ראפ סיורַא םיא רע טפרַאוו ,טיוט ןיוש זיא רענעגנַאהעגפיוא רעד ןעוו ןוא
 ...טניה

 ןיילַא ,.טגָאזעג רע טַאה ,סָאד טָאה רע .טלייצרעד דיי רעד סטָאה ייוזַא

 -סיוא ןייק טינ זיא סע .ןדער ייז סָאוו ןסייוו עכלעוו ,ןשטנעמ ךס ַא ןופ טרעהעג

 .תמא רענייר רעד רֶאנ ,טגָאזעג רע טָאה ,ךַאז עטכַארטעג

 /הריזג; אזַא ףיוא .טלמוטעצ קרַאטש רֶאג ןדיי רעוועיליהַאמ יד טָאה סַאד

 עסיורג א ןפורעג ,ןעוועג תינעת רזוג ןעמ טָאה .טכירעג טינ ךיז ייז ןבָאה

 ,"לחיו, טנעיילעג ,החנמ"סיורג טנווַאדעג ,שרדמהיתיב "ןטלַאק, ןיא הפיסַָא

 רע סָאוו השרד רעד ןיא ןוא ,רעמעלַאב ןפיוא ףיורַא בר רעד זיא םעדכַאנ ןוא

 -עג ןדיי רעוועיליהָאמ יד רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעיינ רעד ןגעוו ןטלַאהעג טָאה

 ןוחטב םעד ןעמ ףרַאד ןגעווטסעדנופ זַא ,טגַָאזעג רע טָאה ,טציא ךיז ןעניפ

 יוו יוזַא טינ רֶאג סָאד זיא רשפא ;ןוואורפ ךֶאד ףרַאד ןעמ ןוא ,ןרילרַאפ טינ

 ..!םיחצור עכלעזַא עקַאט ןענייז ןסור יד זַא ,טינ ךאד ךיז טקישעג סע ?טגַָאז ןעמ

 ידכ ,הנתמ א וצ םיא טקיש ןעמ ןעוו ,טינ טמענ קינלַאשטַאנ ַא סעפע טסייה סָאוו

 טוג ןייז ןוא ןצרַאה ןיא טָאג ןבָאה לֶאז רע זַא ,םיא ייב ןלעופ וצ טימרעד

 רַאפרעד ןעמ ףרַאד .רַאבָאכ זיא סָאד זַא ,ןגָאז לֶאז ןעמ וליפָא ביוא ?ןדיי וצ

 יד רַאפ ןפרַאווסיורַא ךֶַאנרעד םיא ןוא ןעגנעהפיוא םיא ןוא ןשטנעמ ַא ןעמענ

 ...ולכש ןפיוא טינ סָאד ךיז טגעל סעפע | ץייז טינ ןעק סע ?טניה

 ?תמא םעד סיוא טרָאפ ןעמ טניפעג יוזַא יוו רעבָא

 ןגָארטקעווַא ןוא ןייז שפנ-רסומ טושפ ךיז לֶאז רענייא זַא ,ןבילבעג זיא

 להק סָאוו .ךעלברעק טרעדנוה ייווצ א "קינווַארפסיא ןַאטיפַאק, ןשיסור םוצ

 טיירג ןייז טעוו סָאוו ,רענייא רעד זעוו ,ןעוועג טלָאוו טוג רָאג ןוא .ןבעג טעוו

 ...שיסור ןדער לסיב א שטָאכ ןעק סָאוו ,דיי אזַא ןייז לֶאז ,ןייז וצ שפנ-רסומ ךיז

 שרדמה-תיב *ןטלַאק, רעוועיליהָאמ םעד ןיא ךיז טָאה דלַאב עקַאט ןוא

 לֶאמַא זיא סָאוו ,ןהכה לאירזע 'ר רעטלַא רעד ןעוועג זיא סָאד .דיי ָאזַא ןענופעג

 ןייק ןרָאפ טפָא ןרָאי ערעגניי יד ןיא טגעלפ רעכלעוו ןוא רחוס א ןעוועג

 ,שיסור לסיב ַא ןעק ךיא. .טריפעג טָאה רע סָאוו ,ןטפעשעג יד בילוצ עוואטלָאּפ

 ךיא ןוא ןקז ַא ייסדיוו-ייס ןיוש ןיב ךיא יוו יוזַא ןוא ,טגָאזעג לאירזע 'ר טָאה

 ןרַאּפ ןייז וצ שפנ-רסומ ךיז טיירג ךיא ןיב ,טבעלעגּפָא ןבעל ןיימ ןיוש בָאה
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 טרעדנוה ייווצ יד ןגַָארטקעונַא ?קינווארפסיא-ןאטיפאק, םעד לעוו ךיא ןוא ,ללכ

 טרעשַאב רימ זיא סע ביוא !ליוו רע סָאוו ןֶאט רימ טימ רע לֶאז ןוא ,ךעלברעק

 ןברַאטש ךיא לעוו ,טינ ,הלילח ,ביוא ןוא .טוג יאדווַא זיא ,ןבעל ןביילב וצ

 *,ללכ ןרַאפ ןעוועג שפנ-רסומ ךיז ךיא בָאה טיוט ןרַאפ זַא ,קנַָאדעג ןטימ

 ןעמוק ןייז טימ טָאה סָאוו ,"קינווַארפסיא-ןֶאטיפָאק, םוצ ןייגקעווַא ןרַאּפ

 ןֶאטעגנָא לאירזע 'ר טַאה ,טָאטש עצנַאג יד טרעדורעצ יוזַא וועיליהַאמ ןייק

 םיא טעוו ןעמ זַא ,ןייז ןעק סע זַא טָאהעג ארומ ךַאד טָאה רע תמחמ ,םיכירכת

 טֶאה רע .ךעלברעק טרעדנוה ייווצ יד ןעגנערב טעוו רע ןעוו ,ןעגנעהפיוא

 קעווַא זיא רע ןעוו ןוא .ןעמעלַא טימ טנגעזעג ךיז ןוא יודיוו טגָאזעגפָא ךיוא

 ןיא ןדיי עלַא ןבָאה ,ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה רע סָאוו ,תוחילש יד ןריפכרוד

 ןעוו ןוא .םיא רַאפ טָאג ןטעבעג ןוא םיליהת טגַָאזעג שרדמה-תיב "ןטלַאק,

 זיא ,קירוצ ןעמוק ןעזעג טינ םיא טַאה ןעמ ןוא העש א ךרע ןא קעווַא זיא'ס

 ןעגנַאגעגוצ דיי רעדנַא ןֶא זיא לֶאמ עלַא ןוא ,קיאורמוא רעייז ןרַאוועג ןעמ

 .ןסיורד ןיא טקוקעגסיורַא טָאה ןוא רעטצנעפ םוצ

 -עגסיוא ,רעטצנעפ ןיא טקוקעג ןבָאה סָאוו ,יד ןופ רענייא טָאה לֶאמָאטימ

 :לוק ןפיוא ןגירש

 | !טייג לאירזע 'ר ,ןדיי --

 וענייז ,שרדמה-תיב ןיא ןעמוקעגניירַא זיא לאירזע 'ר רעטלַא רעד ןעוו ןוא

 ,ןעשעג זיא סע סָאוו ןסיוו טלָאוועג ןבָאה עלַא .םיא וצ ןפָאלעגוצ ךיילג עלַא

 :טלייצרעד טָאה רע ןוא טלכיימשעג ןדירפוצ טָאה לאירזע 'ר ןוא

 -נייִרֶא ןיב ךיא ןעוו -- .טגַאזעג רע טָאה -- ,סנ א ןעשעג זיא סע -

 -רעד קרַאטש הליחתכל ךיז ךיא בָאה ,ןיילַא לודגה-ןודָא םוצ ,םיא וצ ןעמוקעג

 רעד ףיוא רָאג רֶאנ ,רימ ףיוא טינ רעבַא ,החיצר אלמ ןעוועג זיא רע .ןקַָארש

 זיא רע ואוו ,וועיליהַָאמ ןייק רעהַא טקישעג םיא טָאה ןעמ סָאוורַאפ ,הכולמ

 םענייז "קישטשנעיד, םעד ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה רע .רעדמערפ א ןצנַאגניא

 ןעק רע ןוא ,טינ טָאטש ןייק םיא ראפ זיא וועיליהַָאמ זַא ,לוק ןפיוא ןגירשעג ןוא

 ,שיליופ רעדַא עלַא ןדער אד סָאוו ,םעד תמחמ ןדערפיונוצ טינ םענייק טימ ךיז

 "פא ןַא םיא רַאּפ זיא'ס ןוא ,ןדער טינ רענייק אד ןעק שיסור ןייק .שידיי רעדָא

 ןוא טעוועדלַאווגעג יוזא טָאה רע ןעוו ,ןאד טקנופ ןוא .ןייז זצ אד שינעמוק

 םיא וצ בָאה ןוא םיא רָאּפ טגיונרַאפ ךיז ,ןעמוקעגניירַא רימ ךיא ןיב ,ןגירשעג

 :שיסור ףיוא טגָאזעג

 םניא ןסירגַאב ךייא ןעמוקעג ןיב ךיא | ,ַעידָארָאגַאלבָאקַאסיוו עשַאוו,

 *.וועיליהַאמ ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ ןעמָאנ

 שממ רע זיא ,שיסור םיא וצ דער ךיא יוו טרעהרעד טָאה רע ןעוו ןוא --
 : ןרַאוועג םמותשנ
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 טדער וועיליהָאמ ןיא דישז א -- טשודיחעג ךיז רע טָאה -- רָאנ עו,
 י?רעקשטיטלַא ,ריד וצ סָאד טמוק יוו !שיסור

 -- שיסור ףיוא רעדיוו עקַאט ןוא -- טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,ונ -

 ןדירַאי יד ףיוא עווַאטלָאּפ ןייק ןרָאפ טפַא ךיא געלפ ןרָאי עגנוי יד ןיא זַא
 טלייצרעד ךיוא םיא בָאה ךיא .שיסור ןדער טנרעלעגסיוא ךיז ךיא בָאה טרָאד ןוא

 טָאה ךימ זַא ןוא הפיסַא ןַא ןטלַאהעגפַא ןבָאה רימ זַא -- שיסור ףיוא ץלַא ןוא --

 טָאה רע ןעוו ןוא .ןסירגַאב םיא ןוא םיא וצ ןייג וצ חילש ןרַאפ ןבילקעגסיוא ןעמ
 ,ןייגסיורַא םענייז "קישטשנעיד, םעד ןסייהעג לכ-םדוק רע טָאה ,טרעהרעד סָאד

 ךיא יצ גערפ ַא ןבעגעג ךימ טָאה רע ןוא ,ןיילַא ןבילבעג ןענייז רימ ןעוו ןוא

 באה ךיא סַאוו ,לשמוח סָאד ןעמונעגסיורַא ךיא בָאה ,םיא וצ השקב א סעפע בָאה

 טגיילעגקעווַא רעירפ ךֶַאנ ךיא בָאה טרָאד סָאוו םעד תמחמ .ךיז טימ ןעמונעגטימ

 טגיילעגקעווַא ןוא ,ןבעגעגטימ רימ טָאה'מ סָאוו ,ךעלברעק טרעדנוה ייווצ יד

 ;"תורבדה תרשע, יד ןבירשרַאפ ןענייז'ס ואוו ,טָאלב ןפיוא ייז ךיא בָאה

 קידנגעלקעווַא ןוא ,טלעג סאד ןעמונעגסיורַא ךיא באה ,לשמוח סֶאד טנפעעג

 רעשידיי רעד ןופ םיא רֶאּפ הנתמ ַא זיא סֶאד זֶא ,טגַאזעג ךיא בָאה ,שיט ןפיוא סָאד

 ,וועיליהַאמ ןיא הליהק

 ןפיוא םיא ראפ בָאה ךיא ןעוו ,טרעטיצעג רימ ןבָאה סיפ ןוא טנעה --

 -רעד רעטייוו לאירזע 'ר רעטלַא רעד טָאה -- טגיילעגקעווַא טלעג סאד שיט

 ,סָאוו ןוא .טיוט ןפיוא וליפַא .ץלָא ףיוא טיירג ןעוועג ןיב ךיא רעבָא -- .טלייצ

 ךעלטקניפ טלעג סָאד טָאה רע ?ןיילַא לודגה ןודָא רעד ,ןאטעג רע טָאה ,ריא טניימ

 טכַאמ םעדכַאנ ןוא ,ענעשעק ןיא טגעלעגניירַא סע טָאה ןוא טלייצעגרעביא

 :לוזא רימ וצ רע
 ךיד ןבָאה סָאוו ,יד ךיוא קנַאד ךיא ןוא ,רעקשטיטלַא ,ריד קנַאד א !טוג,

 ".טקישעג רימ וצ
 ,ןסיוו טנעקעג טינ ךיא בָאה ,טגָאזעג סָאד טָאה רע יוו ןפוא םעד ןופ --

 ךַאנ ךיז בָאה ךיא .ַאזַא לעטשנָא ןֶא זיולב זיא'ס רעדַא ,עקַאט סאד טניימ רע יצ

 ךַאנ ןוא .ןקָארשעג קראטש ךַאד ךיז בָאה ךיא .ןטסגרע ןפיוא טכירעג ץלא

 לֶאמָאטיִמ יוו ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו ,ןקערש ןביוהעגנַָא ךיז ךיא בָאה רעמ

 ןופ ןקילב יד טימ פא ךימ טסעמ רע ןוא רימ ףיוא ןגיוא יד ןֶא רע טלעטש

 .פֶארַא זיב ןביוא

 ףיוא ןזיוועגנָא ןוא ,טגערפעג רימ ייב רע טָאה -- "?סָאד זיא סָאוו ןואע

 רעצרַאווש רעד רעטנוא ןעזרעד רימ ייב טָאה רע סָאוו ,םיכירכת עסייוו יד
 "?סִאד זיא סָאוו, -- .עטָאּפַאק

 זדנוא ייב -- .טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה -- םיכירכת ןענייז סָאד --

 ...םיכירכת עסייוו ןַא םיא ןעמ טוט ,טברַאטש רענייא ןעוו זַא ,טריפעגנייא זיא ןדיי
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 ךיא ןוא ,ןקז ַא ןיוש ,טעז ריא יוו ,ןיב ,עידָארָאגַאלבָאקָאסיוו עשַאוו ,ךיא ןוא

 .טנעה יד ןיא ךיז ייב טינ ךֶאד זיא שטנעמ א .טיוט ןפיוא גָאט ןדעי ךיז טכיר

 ןאטעגנָא רעבירעד בָאה ךיא ןוא טיירג ךיא ןיב ,ךימ ריא טייטשרַאפ זיא ,ונ

 ,רימ טימ טוט .טיירג ןיב ךיא ...ךייא וצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא רעדייא םיכירכת יד

 ...יטליוו ריא סָאוו

 שרדמה-תיב "ןטלַאק, ןיא ןדיי עלא ןענייז -- !רעטייוו ,רעטייוו ,ונ -

 ?רעטייוו ןעוועג זיא סָאוו ,לאירזע 'ר ,טלייצרעד -- קירעגיינ רעייז ןרָאוועג

 :טלייצרעד טָאה לאירזע 'ר רעטלַא רעד ןוא

 יד טימ ןעיצ ןֶא טביוה ,לודגה-ןודא רעד ,רע יוו ןעזרעד בָאה ךיא ןעוו --

 ,טניימעג ךיא באה ,רימ ןופ ןגיוא יד פֶארַא טינ ץלָא טמענ ןוא ןעלסקַא

 טינ ןקידעבעל ןייק יאדווַא ןיוש ךימ טעוו רע ןוא ,ןיוש סע טמוק טָא זא

 םיא וצ בָאה ןוא ןיירַא טנעה יד ןיא לשמוח סאד ןעמונעג ךיא בָאה ,ןזָאלסיורַא

 -ָאגַאלבָאקַאסיוו עשַאוו -- ךיז טייטשרַאפ סע ,שיסור ףיוא ץלָא ןוא -- טגַָאזעג

 רעזנוא ,לשמוח א זיא סָאד ,טעז ריא -- ,טגַאזעג םיא וצ ךיא בָאה -- ,עידַאר

 תרשע יד ןענייז סָאד ןוא ,יניס גרַאב ןפיוא ןבעגעג זדנוא טָאה טָאג סָאוו ,הרות

 ןפרַאד טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעקלעפ עלַא סָאוו ,טָאבעג ןעצ יד ,תורבידה

 טיירג ךיא ןיב ,הרות רעקילייה רעזדנוא ייב ,לשמוח םעד טָא ייב זיא .ןטיהפָא

 טינ םענייק לעוו ךיא זַא ,ַעידֶארָאגַאלבָאקָאסיוו עשַאוו ,ךייא רַאפ ןרעווש וצ

 טיירג ןיב ךיא ,ָאי .ןדייב זדנוא ןשיווצ ןעמוקעגרַָאפ אד זיא סע סָאוו ןלייצרעד

 ריא זַא ,ןסיוו טינ טעוו רענייק זַא ,העובש עקילייה א ,העובש ַא ןבעג וצ ךייא

 טימ עקַאט .טגַאזעג םיא וצ ךיא בָאה יוזַא טָא ...יטלעג ןעמונעג רימ ייב טָאה

 טָאה רע ?טרעפטנעעג ףיורעד רימ טָאה רע סָאוו ,ריא טסייוו ןוא .רעטרעוו יד

 ןטייז יד ייב ןטלַאהעג שממ ךיז טָאה רע ;לודגה-ןודָא רעד ,טכַאלעצ קרַאטש ךיז

 :טגַאזעג רימ וצ רע טָאה ,קידנכַאל ,ןוא ,רעטכעלעג ןופ

 .ןלייצרעד אי סאד טסלַאז וד זַא ,ליוו ךיא .טרעקרַאפ !רענייא רַאנ,

 ..."םענ ךיא זַא ,ןסיוו עלַא ןלֶאז ןוא ,ןעמעלַא סָאד לייצרעד

 יוו ןבעגעגנָא טרעוו ,שיטָאדקענַא טגנילק סָאוו ,עטכישעג עקיזָאד יד

 ,האזמ בקעי 'ר בר רעווקסַאמ םעד ןופ תינורכז יד ןיא טקַאפ רעשירַאטסיה א

 ץנָאג ףיורעד פא טרַאד ךיז טלעטש רע .רעוועיליהַאמ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 זיא רע ןעוו זַא ,טרעכיזרַאפ רע ןוא ,לטיפַאק רעדנוזאב א ןיא ךעלריפסיוא

 זוא ןדייז ןייז ןופ טרעהעג לֶאמ ןייא טינ סָאד רע טָאה ,לגניי ןיילק ַא ןעוועג ךֶאנ

 ךןייז וצ ןעמוקניירַא ןגעלפ סָאוו ,ןדיי רעוועיליהַאמ עטלַא ערעדנַא ןופ ךיוא

 .(* בוטש ןיא ןדייז

 דחתושה,, לטוּפַאק םעגיא ,ד ךרכ ,תונורכז : ה"אזמ והיעשי ןב בקעי ברה ן*

 ."ןושארה

]209[ 



 רפעינד םייב וועיליהְַאמ

 שיטסירעטקַארַאכ .ייס-יווזייס עטכישעג יד רעבָא זיא שיטסירעטקַארַאכ
 ןוא ,ןרַאצ יד רעטנוא טשרעהעג דנַאלסור ןיא טָאה סָאוו ,םישזער םעד ראפ
 ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עגַאל רעקירעיורט רעד רַאפ ךיוא שיטסירעטקַארַאכ
 .ןדיי יד ןענופעג ןטייצ ענעי ןיא ךיז
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 ייב ןלעופ וצ רעווש ןעוועג טייצ עגנַאל ַא ןדיי רעוועיליהַאמ יד זיא סע

 ןראצ יד ןופ םישזער רעד .ןענַאטרעטנוא עשיסור ןיוש ןעניז ייז זַא ,ךיז

 ןעוועג טָאטש ןיא זיא סע ןעוו ,ןאד וליפַא ייז ףיוא טגעלעג רעווש ךיז טָאה

 -עג לֶאמָא טָאה סָאוו ,קינלַאשטַאנ רעדנַא ןַא רַעדַא ,קינווארפסיא ?רעטוג, א

 וליפָא ןוא .רַאפרעד טניולַאב טוג םיא טָאה ןעמ ןעוו ,הבוט ַא ןדיי ןָאט טנעק

 רעוועיליהַאמ ןבָאה ,רֶאי קילדנעצ עכעלטע קעווַא ןיוש ןענייז סע יוו םעדכַאנ

 רעשיסור רעד זַא ,ךיז ייב ןלעופ טנעקעג טינ ץלַא ךַאנ ,עמורפ רֶאג וליפָא ,ןדיי

 .ןביול ןוא ןשטנעב םיא ןפרַאד ייז וָא ןוא ךלמ רעייז זיא רַאצ

 רֶאי םניא טָאה ווָאיווארומ יוו םעדכָאנ סָאוו ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק סאד

 זַא .לעפַאב א ןבעגעגסיורַא ןוא דנַאטשפיוא ןשיליופ םעד טקירדרעטנוא 0

 הליפת א ןגָאז בוטדםוי ןוא תבש ןעמ לֶאז םישרדמ-יתב ןוא ןלוש עלא ןיא

 :ןֶאט וצ סָאד טַאהעג טינ קשח ןייק וועיליהַאמ ןיא ןדיי יד ןבָאה ,רסיק ןרַאפ

 טָאה .ערעדנַא עלַא יוו רעקרַאטש ןוא ,הריזג ַא רַאפ ןטלַאהעג סָאד ןבָאה ייז

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,יכדרמ 'ר ןזח רעד טסעטַארפ א טקירדעגסיוא םעד ןגעק

 .רעמורפ א רעייז

 רעטייוו ןוא ןֶא טציא ןופ זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןזח םעד יכדרמ 'ר טָאה'מ ןעוו

 םייב ןגָאז ןוא רסיק ןשיסור ןרַאפ טָאג ןטעב ןפרַאד בוט-םוי ןוא תבש רע טעוו

 ןעמוקעג רע זיא ,*רסיקה ונינודא תא ךרבי אוה םיכלמל העושת ןתונה, דומע

 :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא בר םוצ

 עניימ ןייז אמטמ ךיא לֶאז רעטלע רעד ףיוא !טינ סָאד ןעק ךיא ,יבר --

 !??ףרואווסיוא אזַא רַאּפ ,עשר ַאזַא רַאפ טָאג ןטעב שדוק-םוקמ א ןיא ןוא ןפיל

 סָאד רע לָאז ןוא ןזח רעדנַא ןַא ןלעטשנָא ןעמ לֶאז זיא ,הריזג ַא זיא סָאד ביוא

 !תונזח ןופ פֶא רעבירעד ךיז גָאז ךיא ןוא ,טינ ןעק ךיא .ןאט

 םעד ןופ ךיז רָאט רע זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ןיכדרמ 'ר טָאה'מ ןעוו ןוא

 :לכש ַא ףיוא ןלַאפעג רע זיא ,םיא רַאפ הנכס א טושפ זיא'ס לייוו ןגָאזּפָא טינ

 רעד ןיא טעוו רע ןעוו .לֶאמ עלַא זַא ,םיררושמ יד טימ טכַאמעגּפָא טָאה רע
 םעד ןבעג ףרַאד'מ סָאוו ,תוכרב יד וצ ןעמוק "םיכלמל העושת ןתונה, הליפת

 ןפיוא ךיוה רעד ןיא ןעגניו ןביוהנָא ,רעטרעוו ןֶא ,עלַא ייז ןלֶאז ,רסיק ןשיסור
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טָאה'מ זַא ,תולוק עכלעזַא טכַאמעג ןבָאה םיררושמ יי'ז ןעוו ןַאד טקנופ ןוא .לוק

 יכדרמ 'ר ןזח רעוועיליהָאמ רעטלַא רעד טָאה ,טרַאוו א ןרעה טנעקעג טינ
 ,*רוצניו רומשיו ךרבי+ טָאטשנָא ."תוכרב, עתמא יד רסיק ןשיסור םעד ןבעגעג

 -פיוא ןבָאה םיררושמ יד ןעוו ןוא ,"רגמתו רבשתו רקעת, טגָאזעג רָאג רע טָאה

 ןיא, זַא ,הליפת רעד ןופ רעטרעוו יד טימ טקידנעעג רע טַאה ,ןעיירש טרעהעג
 *.ןדיי ףיוא העושי ַא ןעמוק לֶאז טייצ רעזדנוא ןיא ןוא טייצ ןייז

 רעד ,ןטליש וצ סָאוורַאפ ןוא ןטליש וצ ןעמעוו טַאהעג טָאה רע ןוא

 טייצ רענעי ןיא דנַאלסור ןופ רסיק רעד .יכדרמ 'ר ןזח רעוועיליהַאמ רעמורפ

 .רעטשרע רעד יִאלָאקינ ןעוועג זיא

 טימ ,םידמול ןוא םינבר ענעעזעגנָא ןעוועג וועיליהַאמ ןיא ןענייז סע
 -עג טנעקעג ןעמ טָאה ייז ןשיווצ .טנכערעג קרַאטש םוטעמוא ךיז טָאה'מ עכלעוו

 .טנידרַאפ'מ יוו רעפטנע ַאזַא ןבעג םייב ףרַאש רעייז ןענייז סָאוו ,עכלעזַא ןעניפ
 ךיז טָאה סָאוו ,החמש 'ר בר רעוועיליהָאמ רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןוא
 .טייקפרַאש ןיא טנכייצעגסיוא קרַאטש

 ןַאב ןיא ןרָאפעג לֶאמנייא זיא רע זַא ,ןהחמש 'ר ןגעוו ןעמ טלייצרעד

 ןיא ףיט ןרָאפעגניירַא זיא ןעמ ןעוו .םינבר ןופ הפיסַא ןַא ףיוא קינעגזורד ןייק
 ,םידמול עשיווטיל ןעמוקניירַא ןביוהעגנָא ןָאגַאוו ןיא ןבָאה סע ןוא עטיל רעד

 ,טנעקרעד ךַארפשסיוא ןייז ןיא ייז ןבָאה ,םיא טימ טדערעצ ךיז ןבָאה סָאוו

 יוו יוזָא ןוא .ןעסייר ןופ יאדווַא טמוק רע זַא ןוא ,קָאווטיל ןייק טינ זיא רע זַא
 ןופ טינ טמוק סָאוו ,דיי ַא זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ,םידמול עשיווטיל יד ,ייז

 טלעטשעג ייז ןופ רענייא םיא טָאה ,ץראהיםע ןַא ןייז יאדווַא זומ ,עטיל רעד
 :עגַארפ ַא

 עקיטנייה טייג הרדס א רַאפ סָאוו ,דיי 'ר ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגַָאז --
 ?ךָאוו

 טפַאכעג ךיילג ךַאד טָאה רע לייוו ,ןסָארדרַאּפ קרָאטש ןהחמש 'ר טָאה סָאד

 הרדס ַא ראפ סָאוו םינפ-תוזע םעד ןרעפטנע וצ טָאטשנַָא זיא .ייברעד הנווכ יד

 :עגַארפ א טלעטשעג ךיוא םיא רע טָאה .,ךֶאוו עקיטנייה טייג סע

 רעד טנָאמרעד טרעוו לֶאמ לפיוו ,דיי 'ר ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגָאז -

 ?ארמג רעד ןיא אפפ בר יארומא םעד ןופ ןעמָאנ

 :רעטלמוטעצ ַא ןציז ןבילבעג דיי רעד זיא ,עגַארפ אזא טרעהרעד
 סָאוו ךייא ייב גערפ ךיא -- .טגָאזעג רע טָאה -- ,טינ ייטשרַאפ ךיא --

 ןוא ףיורעד טינ רימ ריא טרעפטנע .ָךָאוו עקיטנייה טייג סע הרדס א ראפ

 אפפ בר ןעמַאנ רעד טנָאמרעד טרעוו סע לֶאמ לפיוו רימ ייב רֶאג טגערפ ריא

 ...יארמג רעד ןיא
 רעפטנעעג םיא החמש 'ר טָאה -- ?ןייטשרַאפ וצ טינ אד זיא סָאוו --
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 סָאוו ףיוא ,סניוזַא םענעי ייב ןגערפ וצ זיא רעגייטש רעד -- .לכיימש ַא טימ
 ,עגארפ א טלעטשעג רימ ריא טָאה ,ונ .רעפטנע םעד ןבעג ךיילג ןיילַא ןעק ןעמ
 -עג ךייא בָאה ךיא ןוא ,רעפטנע םעד ןבעג ךיילג טנעק ריא רעכלעוו ףיוא
 טציא .רעפטנע םעד ןבעג ךיילג ןעק ךיא רעכלעוו ףיוא ,עגַארפ ַא טלעטש
 ?ןיוש ריא טייטשרַאפ

 רעוועיליהַאמ םעד ןיוש טָאה רע ןוא ,ןענאטשרַאפ טָאה קַאווטיל רעד ןוא

 .טלעטשעג טינ תוישק ןייק רעמ ןהחמש 'ר בר

% 
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 םייב סָאוו וועיליהַאמ טָאטש רעד ןיא םינבר עסיורג רָאג יד ןשיווצ

 סִאוו .(רענפמעק שובייל-ריאמ 'ר) ,םליבלמ רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ,רפעינד

 זעמַאנ ןסיורג א טכַאמעג ךיז ןוא הרות רעד ףיוא שוריפ א ןבירשעגנָא טָאה

 .םירפס עקיטכיוו ערעדנַא ךֶאנ טימ ןדיי ייב

 רעניַארקוא ןַא רַאנ ,.רעשיסור*סייוו ןייק ןעוועג טינ זיא ןיילַא ם"יבלמ רעד

 .עינרעבוג רענילָאוו ,קסישטָאלָאוו לטעמש םעד ןיא ןרָאוועג ןרָאבעג זיא רע .דיי

 ןיא בר אא ןעוועג ןיוש רע זיא רֶאי קיצנַאווצ ןוא ןיינ ןופ רעטלע רעד ןיא

 רֶאנ ןענייז סע ואוו ,םוטעמוא טמשעג תודמול ןייז טימ טָאה רע ןוא ןזיופ

 טָאטש-טפיוה רעד ןיא ,טשוערַאקוב ןיא ךיוא .טנרעלעג ןבָאה סָאוו ,ןדיי ןעוועג

 -סיורַא טרָאד זיא רע לייוו ןוא ,בר א ןעוועג רעטעפש רע זיא ,עינעמור ןופ

 ןעמ טָאה ,טייקשידיי ןיא ןעמרָאפער טקידערפעג ןבָאה סָאוו ,יד ןגעק ןטַארטעג

 .םיא טָאה ןעמ זיב םיא ףיוא ןבָארגעג גנַאל יוזַא ןוא טגלַאפרַאפ גנַאל יוזַא םיא

 ןעוו ןוא ,שינעגנעפעג ןיא טצעזעגניירַא ,גנוריגער רעד ןופ לעפַאב ןפיוא

 ןדיי יד רַאּפ ןייז וצ לדתשמ ךיז טשעראקוב ןייק ןעמוקעג זיא ערָאיפעטנָאמ השמ

 רעד סָאוו .ךוסכס םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ךיוא ךיז רע טֶאה ,עינעמור ןיא

 ןעמ זיב טורעג טינ טָאה רע ןוא ,רעמרַאפער יד טימ טַאהעג טַאה ם"יבלמ

 ,שינעגנעפעג ןופ טזָאלעגסיורַא עניַארקוא ןופ ןדמל ןשידיי ןסיורג םעד טַאה

 דאב רעד ;טנעקעג טינ ןיוש ם*יבלמ רעד טָאה טסערַאקוב ןיא ןביילברַאפ רעבָא

 "רַאּפ רע זומ ,יירפ סיורַא םיא טזָאל ןעמ יוו םעדכָאנ ךיילג זַא ,ןעוועג זיא גניד

 .ןיהַא ןעמוק טינ לֶאמנייק רעמ ןוא עינעמור ןזָאל

 ,וועיליהַאמ ןייק טכַארבעג ,1870 רֶאי םניא ,ם"יבלמ םעד טַאה ןעמ זעוו

 ןַאד זיא רע :;ןַאמרעגנוי ןייק ןעוועג טינ ןיוש רע זיא ,בר רעד ןייז טרַאד לֶאז רע

 רע סָאוו .טומ םעד ןוא עיגרענע יד רעבָא .רָאי קיצכעז ןוא ןייא ןעוועג טלַא

 זיא ,וועיליהָאמ ןיא בר ןעוועג זיא רע זעוו ןטייצ יד ןיא ןזיוועגסיורַא טַאה

 ןטלַאהעג טָאה רע סָאוו םעד ראפ ףמַאק ןייז ןיא ;ןרעדנואווַאב וצ ןעוועג שממ
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 ראפ ןקָארשעג טינ ךיז רע טָאה ,לָארֶאמ רעשידיי ןוא ,טייקשידיי ןופ רקיע ןרַאפ

 ענייז ןיא סָאוו ףיורעד םורק טקוקעג ןבָאה סָאוו ,עכייר יד רַאּפ טינ -- םענייק
 ןוא ,טיילעמערַָא יד גונעג טינ טפלעה ןעמ סָאווראפ רסומ רע טגַָאז תושרד

 -ַאנַאפ ןעמורפ א ראפ ןטלַאהעג םיא ןבָאה עכלעוו ,םיליכשמ יד ראפ טינ ךיוא

 .טייצ רעיינ רעד ןופ טסייג םעד טינ טייטשרַאפ סָאוו ,רעקיט
 ןעוועג ןסיוא זיא ןעמ סָאוו טימ ,סניוזָא טגָאזעג רֶַאנ םיא טָאה ןעמ ןעוו

 לֶאז רענעי זַא ,יוזַא טרעפטנעעגפַא ףיורעד ךיילג רע טַאה ,ןפערט וצ םיא

 .ןפָארטעג רעמ ךֶאנ ןליפ ךיז

 ראפ ןטלַאהעג וועיליהַאמ ןיא ךיז טָאה סָאוו ,רענייא יוו ןעמ טלייצרעד

 -עג לֶאמָא םיא טָאה ,ליכשמ םענשזַאוו א רַאג ראפ ךיוא ןוא םכח ןצנַאג א

 .אישק-ץֶאלק ַא טלעטש

 יאדווַא ךֶאד טָאה ריא -- .םיא וצ רענעי יוזַא טכַאמ -- ,יבר ,רימ טגָאז --

 ,ןלעטשפיוא ךיז ןעמ ףרַאד ,בר א טעזרעד ןעמ ןעוו זַא ,טגָאז ןעמ סָאוו טרעהעג

 ךַאד טָאה ריא .טפיולטנַא ןעמ ןעוו רעסעב זיא ,טנוה ַא טעזרעד ןעמ ןעוו ןוא

 לֶאמַאטימ טעזרעד ןעמ ןעוו .ןיד רעד זיא יוו זיא ,וג ?ןופרעד טרעהעג יאדווַא

 ?טנוה א יא ,בר א יא

 :טרעפטנעעג ם*יבלמ רעד טָאה

 טָאטש רעדעי ןיא טינ ןוא ,גהנמ א זיולב זיא סָאד .טינ סָאד זיא ןיד ןייק --

 אזָא ןיא וועיליהָאמ ןיא גהונ ךיז זיא ןעמ יוו .רעקיבלעז רעד גהנמ רעד זיא

 עדייב רימָאל :ןעניפעגסיוא ךיילג רימ ןענעק סָאד רעבָא .טינ ךיא סייוו לַאּפ

 ...זעז רימ ןלעוו ,סָאג ןיא ןייגסיורַא

 טימ ןסירעגמורַא קידנעטש ךיז וועיליהַאמ ןיא ם"יבלמ רעד טָאה ללכב

 ןסירעגפֶא ץעגרע ןופ ךיז ןבָאה סַאוו ,םיליכשמ ענעקַאברעד טינ ןימ םענעי

 שרדמ"תיב ןיא טָאה רע ןעוו ,לֶאמנייא ןוא .ןעגנַאגרעד טינ ץעגרע ןיא ןענייז ןוא

 רע ןוא ,פיט םענעי ןופ ליכשמ ַָא הרות רעד וצ ףיוא טפור ןעמ יוו ןעזעג

 רשא, רעטרעוו יד קַאמשעג יוזַא סיורַָא טגָאז ןוא ןוגינ א טימ הכרב יד טכַאמ

 ,בר רָעוועיליהַאמ רעד ,רע טַָאה ,"ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב

 :לכיימש א טימ גאז א ןבעגעג ,רָאמוה ראפ שוח ןטוג א טַאהעג טָאה סָאוו

 טָאה רע סֶאוו רַאפרעד טאג ןעקנַאד תמאב ףרַאד רעצימיא ביוא --

 טינ טלַאה סָאוו ,רע סָאד זיא ,םייוג יד וצ טינ ןוא ןדיי יד וצ ןבעגעג הרות יד

 ןטלָאוו .םייוג יד וצ הרות יד ןבעגעג טלָאוו טָאג ןעוו םעַרָאוו .טייקשידיי ןופ

 םיא טלָאוו הכולמ יד .ןצעזעג עלַא ןטיהפָא לֶאז רע ,ןעגנואווצעג ךַאד םיא ייז

 ,רעבָא יוזַא .םייוג ןשיווצ יוג א ןייז טזומעג טלָאוו רע ןוא וצרעד ןעגנואווצעג

 -ארַאפ םעד יוו ןעמעלַא רע טרעה ,ןדיי יד וצ הרות יד ןבעגעג טָאה טָאג לייוו

 ןוא ליוו רע סָאוו טוט רע ןוא לגיופ רעיירפ א ךיז זיא רע ןוא יינש ןקירָאי
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 רפעינד םייב וועיליהַאמ

 רעד ןופ תווצמ יד פַא טיג טיה רע ןעוו טינ ארומ ןייק םענייק רַאּפ טָאה רע
 טינ ייס"יוו-ייס םיא טעוו הכולמ יד זַא ,ןבָאה וצ ארומ רע טָאה סָאוו .הרות

 ...?וצרעד ןעגניווצ
 המכסה א ןטעב ,דיי ַא ןעמוקעג לֶאמנייא וועיליהָאמ ןייק ם"יבלמ םוצ זיא סע

 ןעוועג זיא רבחמ םנופ ןעמַאנ רעד .טסַאפרַאפ טָאה רע סָאוו ,רוביח ַא ףיוא

 טָאה ."בקעי רמאיו, ןבעגעג ןעמַאנ א םענייז רוביח םעד טָאה רע ןוא ,בקעי

 המכסה רעד ךַאנ ןעמוק ןוא רוביח םעד ןזָאלרעביא ןסייהעג םיא ם"יבלמ רעד

 -וצרעביא ןזיווַאב םיייבלמ רעד טָאה געט רֶאּפ יד ןיא .םורָא געט רֶאּפ ַא ןיא

 רָאג טרַאד זיא יירעדיולפ יוו רעמ זַא ,ןעזעג טָאה רע ןזא רוביח םעד ןענעייל

 רעד ךאנ ןעמוקעג טייצ רעטמיטשַאב רעד ןיא זיא רבחמ רעד ןעוו זןוא .ָאטינ
 :טגָאזעג םיא וצ ם"יבלמ רעד טָאה ,המכסה

 ,ןגָאז ךייא זומ ךיא ןוא ,רוביח רעייא ןופ ןעמַאנ רעד רעייז טלעפעג רימ --

 רמאיו, ןעמַאנ רעד ךיז טסַאּפ ןבירשעגנָא טָאה ריא יוו רוביח ַאזַא רַאפ זַא
 .טוג רעייז ?"בקעי

 .ןדירפוצ ןעוועג רבחמ רעד זיא -- ?ךייא טלעפעג'ס זַא ,סע טסייה -

 ןוא -- .טרעפטנעעג םיא ם"יבלמ רעד טָאה -- ,רימ טלעפעג סע ,ָאי -

 השרפ רעד ןיא ,.הרות רעד ןיא יוו טקנופ זיא סע תמחמ ?סָאווראפ ריא טסייוו

 -עג טָאה ,סע טסייה ,בקעי ןוא ,"בקעי רמאיו, ךיוא טייטש ןטרַאד ;חלשיו

 רמאיו טַאלג זיא סע .טגַאזעג טָאה רע סָאוו טינ טייטש רעטייוו רעבָא ,טגָאז

 ...טינרָאג רע טָאה טגַאזעג ןוא -- בקעי

 ןוא קיטכיוו רעייז ןעוועג ם"יבלמ םעד ייב ןענייז סָאוו ,ןכַאז יד ןשיווצ

 ,ןטלַאהעג טָאה רע .ץרָאה טוג ָא -- ןעוועג זיא ,טצעשעג ךיוה רעייז טָאה רע סַאוו

 יד ןיא ןוא .ץרַאה טוג א -- זיא ,ןבָאה ןעק שטנעמ א סָאוו הלעמ עטסערג יד זַא

 ,טרעהעגוצ טוג ךעלנייוועג וועיליהַאמ ןיא ךיז טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,תושרד

 ץרַאה טוג א ןבָאה וצ זיא סע ןייש יוו טכַָארבעגסיורא לֶאמ ךס א רע טַאה

 .רָאנ ןעק ןעמ סָאוו טימ ןשטנעמ עקנַארק ןוא עמערַא ןפלעה ןוא

 וועיליהָאמ ןבעל לטעטש ַא ןיא זַא ,טלייצרעד םיא טָאה ןעמ ןעוו ,לֶאמנייא

 ייז וצ טמוק ןעמ ןעוו ,לֶאמ עלַא זַא ןוא רעצרעה עטרענייטשרַאפ םיריבג יד ןבָאה

 רע זיא .,גונעג ךיוא יוזַא ןיוש ןביג ייז זַא ,ייז ןרעפטנע ,הקדצ ףיוא ןענָאמ

 שרדמ-תיב ןיא ןעגנַאגעג טרָאד רע זיא ךעלנייוועג יוו ןוא ,ןיהַא ןרָאפעגקעווַא
 ,ןורא ןופ הרות-רפס ַא ןעמענסיורַא םייב יוו ןעזעג רע טָאה טרַאד ןוא ,ןענווַאד

 טימ הרות-רפס סָאד ןשוק ייז ןוא ,םיריבג יד .םיתב-ילעב ענייש יד וצ ןעמוק

 .זיא רעגייטש רעד יוו ,טנַאה רעד

 ,השרד ַא ןטלַאהעג שרדמה"תיב ןיא טרָאד ם"יבלמ רעד טַאה ןענוואד ןכָאנ

 :טגָאזעג רע טָאה ייברעד ןוא
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 אד ריא טשוק הרות יד ;רעיופַאק טָאטש ןיא ךייא ייב אד זיא ץלָא --

 ;שרעדנַא ןייז רעבָא ףרַאד ןפרַאד ...ליומ ןטימ ריא טיג הקדצ ןוא ,טנעה יד טימ

 יד טימ ןבעג ןעמ ףרַאד רעבָא הקדצ .ליומ ןטימ ןעמ ףרַאד הרות יד ןשוק

 ...טנעה

 ןייז טימ .ןגָאזניירא טנעקעג ךיוא ם*"יבלמ רעד טָאה ןיילַא ךיז וליפָא

 סע ןעוו ןויסנ םעד ןייטשייב טנעקעג טינ טושפ רע טָאה רַאמוה ראפ שוח ןפרַאש

 םענעגייא ןפיוא לטרעוו-ךיילג ַא ןגָאז זצ טייהנגעלעג א טכַאמעג ךיז טָאה

 ןוא לאינד רפס םעד ףיוא שוריפ ןייז ןבירשעגנָא טָאה רע ןעוו ןוא .ןובשח

 סנ רעסיורג רעד ןעשעג טעוו (1928) ח"פרת רֶָאי םעד ןיא זַא ,טנכערעגסיוא

 וועיליהַאמ ןיא םיא טָאה ,ןרעוו ןפלָאהעג ןלעוו ןדיי ןוא ןעמוק טעוו חישמ ןוא

 :טגערפעג רענייא

 טינ ריא טָאה סָאוורַאפ ?ץק םעד ןעוועג החוד ריא טָאה סָאוורַאפ ,יבר -

 ...?רעירפ ןעמוק לֶאז חישמ זַא ,ןעמוקסיוא לֶאז סע זַא ,יוזא טנכערעגסיוא

 ןגולק א טימ טרעפטנעעג ףיורעד ם"יבלמ רעד טָאה -- ,ריא טניימ סָאוו --

 ידכ ,יוזַא טנכערעגסיוא ןוויכ ַא טימ סָאד בָאה ךיא ?רַאנ א ןיב ךיא -- .לכיימש

 ...רענגיל ןייק ראפ ןטלַאה טיג ןבעל םייב ךימ לֶאז ןעמ

 טבילאב רעייז ןעוועג ם"יבלמ רעד זיא וועיליהַאמ ןיא טייל עמירָא יד ייב

 טָאה רע עכלעוו ןיא ,תושרד ענייז ןופ רעגניפ יד טקעלעג שממ ןבָאה ייז ןוא

 םיליכשמ יד .דייר עברַאה ייז וצ טדערעג ןוא םיריבג יד רסומ טגָאזעג טפָא

 -ורפ א ףיוא יוו טקוקעג םיא ףיוא ןבָאה ייז ;ןטלַאהעג טינ םיא ןופ ןבָאה רעבָא

 ,*רעטכָאט רעשילמיה, רעד ,הלכשה רעד ןגעק זיא סָאוו ,רעקיטַאנַאפ ןעמ

 זַא ,טייוו יוזַא ןעגנַאגעג ייז ןענייז םיא ןגעק טייקטרעטיברַאפ רעייז ןיא ןוא

 -רעבוג םוצ ןקיש וצ יוו ךַאז ַאזַא רַאפ טלעטשעגפַא טינ וליפַא ךיז ןבָאה ייז

 ןאד ןוא .רעכערברַאפ רעשיטילָאּפ א זיא רע זַא ,םיא ףיוא הריסמ א רָאטַאנ

 -סיוא ןייק ןפָאלטנַא וועיליהַאמ ןופ זיא רע ןוא ןקָארשרעד ם"יבלמ רעד ךיז טָאה

 ןייק קירוצ טרעקעגמוא .גרעבסגינעק ןיא בר ןרָאוועג רע זיא טרַאד ןוא ,דנַאל

 ןיא םיא ןעמ טָאה ןַאד .רעטעפש רָאי רָאּפ א טימ טשרע ךיז רע טָאה דנַאלסור

 רָאטַאנרעבוג רענליוו רעד רעבָא ,דיגמ ןשיטַאטש ןרַאפ ןבילקעגסיוא ענליוו

 ןבילבעג רעדיוו זיא ם"יבלמ רעד ןעוו ןוא ,ןסייהטוג טלֶאוועג טינ ןלַאוו יד טָאה

 ןעמענוצנָא ןטַאבעגנָא גושטנעמערק ןיא הליהק עשידי: יד םיא טָאה ,הסנרפ ןֶא

 -עג רע זיא גושטנעמערק ןייק געוו ןפיוא רעבָא ,ייז ייב בר ַא ןופ עלעטש יד

 .וועיק ןיא םיא ןעמ טָאה טקידרעַאב ןוא ,ןברָאטש

 ןעוועג טלַא טלַאמעד זיא ם"יבלמ רעד .1א/9 רָאי םניא ןעויעג זיא סָאד
 ,רֶאי קיצעביז
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 רפעינד םייב וועיליהְאמ

% 

 -ניא ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןדנוברַאּפ ךיוא זיא וועיליהַאמ טַאטש רעד טימ
 .עיצולָאווער רעשיסור רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיפַאק רעטנַאסערעט

 ,1917 ןופ עיצולַאווער יד ןביוהעגנָא דנַאלסור ןיא ךיז טָאה סע ןעוו

 טָאטש רעד ןיא ןעוועג ןַאד ,רעטייווצ רעד יִאלָאקינ ,דנַאלסור ןופ רַאצ רעד זיא

 עשירעטילימ יד ןעוועג טלֶאמעד זיא טרָאד לייוו ,רפעינד םייב סָאוו ,וועיליהָאמ
 -עגנָא עלַא ןוא .ןפורעג סאד טָאה ןעמ יוו ,"ָאקוואטס, יד ,ריטרַאווק-טפיוה
 ןעיימרַא ערעייז וצ ןלעפַאב יד ןבעגעגסיורַא טרָאד ןופ ןבָאה ןלַארענעג ענעעז

 גנַאג םעד ןגעוו ןעגנודלעמ עלעיציפַא יד ךיוא ןוא רעדלעפטכַאלש יד ףיוא
 .המחלמ רעד ןופ

 ,שטרַאמ ןטניינ ןופ גָאט םעד ןיא רסיק רעד זיא וועיליחָאמ ןייק ןעמוקעגנָא

 רעטסינימ-סגירק רעקיטלָאמעד רעד ןיוש םיא טָאה רעטעפש גַאט ַא טימ ןוא
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה דָארגָארטעפ ןיא זַא ,שיפַארגעלעט ןסיוו טזָאלעג וועיַאילעיב
 .ןעורמוא עטסנרע ץנָאג

 -עגוצ ןאד רעטסינימ-סגירק רעד טָאה גָאט ןייא ןיא סעמַארגעלעט ייווצ
 יד זָא .טעדלעמעג םיא רע טָאה עמַארגעלעט רעטשרע רעד ןיא .רַאצ םוצ טקיש

 זַא ןוא ,קיירטס ןיא סיורַא ןענייז ןקירבָאפ רעדַארגָארטעפ עלַא ןופ רעטעברַא

 .גרַאווגסע סיוא טלעפ טָאטש ןיא סָאוו םעד רעביא ןעורמוא ןֶא ךיז ןביוה סע

 "אב רעטעברַא יד זַא .טעדלעמעג םיא רע טָאה עמַארגעלעט רעטייווצ רעד זיא

 ןוא רעסערג ץלַא ןרעוו ןעורמוא יד ןוא סָאג ןיא סיורַא ןיוש זיא גנוגעוו

 .רעסערג
 רעד זַא טלָאוועג טיג ,טנייש סע יוו ,רעבָא טָאה רעטסינימ-סגירק רעד

 ןזייוו טלָאוועג יאדווא רע טָאה ךֶאנ וצרעד .ןקערשרעד קרַאטש ךיז לֶאז רַאצ

 .ןבירשעג םיא סעמַארגעלעט עבלעז יד ןיא רע טַאה ,םיא טניד רע יירטעג ייוו
 יד רעווש ןעמוקנָא טינ טעוו סע זַא ןוא ךעלרעפעג טינ עגַאל יד זיא ללכב זַא

 .ןליטשוצנייא ןטנוב
 ךַאנ רע טָאה שינעדנעלברַאפ ןייז ןיא ,טביולגעג םיא טַאה רַאצ רעד ןוא

 ןצנַאגניא יאדווַא זיא יימרַָא יד זַא ןוא םיא טימ זיא קלָאפ סָאד זֶא ,טניימעג ץלַא

 ;ןטנוב ןייק ראפ ןקערש טינ רעבירעד ךיז ףרַאד רע זַא ןוא ,טייז ןייז ףיוא

 דווָאטנוב יד טימ ןיוש ךיז ייז ןלעוו ,ןסקיב טימ ןטַאדלַאס ןקישסיורַא טעוו ןעמ

 .ליטש ןייז רעדיוו טעוו סע ןוא ןענעכערפַא סעקישטש

 יד זַא .טעדלעמעג עמַארגעלעט א ןיא םיא טָאה ןעמ ןעוו םעדכָאנ וליפָא
 ןיא עסַאמ רעד ףיוא ןסיש וצ טגָאזעגפֶא ךיז ןבָאה דַארגַארטעפ ןיא ןטַאדלַאס

 -ניורק רעד ןיא רעטילימ ןפיוא רעמ ךיז ןעק ןעמ זַא ,רָאלק זיא סע זַא ןוא סָאג
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טינ זיא עגַאל יד זַא ,טביזלגעג ץלַא ךַאנ רַאצ רעד טָאה ,ןזַאלרַאפ טינ טָאטש

 סָאוו יד ןופ הצע רעד וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע ןוא ,טניימ ןעמ יוו טסנרע יוזא

 -נערב -- זיא ןַאט רעטציא ןעק ןעמ סָאוו עטסעב סָאד זַא ,טגָאזעג םיא ןבָאה

 -נייא סיוועג ןיוש ןלעוו ייז ןוא ,טנָארפ םנופ ןטַאדלָאס דַארגַארטעפ ןייק ןעג

 ןפורוצסיורַא ןגעוורעד טינ רעמ ןיוש ךיז טעוו רענייק זַא ,יוזַא ןטנוב יד ןליטש

 .טנוב םעיינ א

 רעשיסור רעטצעל רעד ךיז טָאה ָאקנָאיזדָאר ליאָאכימ ןופ הצע רעד וצ ךיוא

 ךופ עמַארגעלעט א ןעמוקַאב וועיליהַאמ ןיא טָאה רע ןעוו .טרעהעגוצ טינ ראצ

 ןעמ זַא ,עמוד רעד ןופ רעציזרַאפ רעד ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,ןַאקנַאיזדַאר

 -ןרָאטסינימ םעיינ ַא ןפַאש ןוא טעניבָאק-ןרָאטסינימ ןטלַא םעד ןזיילפיוא לֶאז

 ןיא קלֶאפ ןופ רעטערטרַאפ יד וצ ךעלטרַאווטנַארַאפ ןייז לֶאז סָאוו ,טעניבָאק

 טלָאוועג טינרָאג ןוא ןיזמוא ןֶא ראפ ןטלַאהעג סָאד רַאצ רעד טַאה ,עמוד רעד

 .ןופרעד וליפַא ןרעלק

 דָארגָארטעפ ןופ סעמַארגעלעט ןגיולפעג ןענייז דנַאנָאכָאנ געט עכעלטע

 דנַאלסור ןופ רַאצ םעד ןעמ טַאה עמַארגעלעט רעדעי ןיא .וועיליהַאמ ןייק

 לייוו ,תורשפ ףיוא ןייגנייא ןוא ןעמרַאפער ןריפנייא לֶאז רע זַא ,תוצע ןבעגעג

 יאלָאקינ רעבָא .ןליטשנייא ןענעק טינ ןסַאמ יד ןופ ןרַאצ םעד ןעמ טעוו שרעדנַא

 רעד ןיא קידנציז .טרעהעגוצ טינ תוצע עלַא יד וצ ךיז טָאה רעטייווצ רעד

 ,רפעינד םייב וועיליהַאמ טָאטש רעד ןיא ריטרַאווק-טפיוה רעשירעטילימ

 .ןגיובעג ןוא ןגיוצעג םיא ראפ ךיז ןבָאה סַאוו ,ןלַארענעג טימ טלגנירעגמורַא

 זיא רע ;טכַאמ ןייז ןכערב טיג ןעק טלעוו רעד ןיא רענייק זַא ,טניימעג רע טָאה

 ןזומ עלַא ןעמעוו ,רעריפ רעסיורג רעד זיא רע ,רעשרעה רעטניורקעג רעד

 עיינ א טכארבעג םיא טַאה ןעמ ןעוו ,לֶאמ עלַא ןוא ,ןגלַאפ ןלעוו ןוא ןגלַאּפ
 ןופ קיטילֶאּפ רעד ןיא ןעמרַאפער עקיטיונ ןגעוו הצע ןא טימ עמַארגעלעט

 ןיילַא טסייוו רע -- תוצע ןייק טינ ףרַאד רע זַא ,טרעפטנעעג רע טָאה ,דנָאל

 .ןֶאט וצ טציא טָאה רע סַאוו

 טנעקעג ןיוש טָאה רענייא רעדעי זא ,ָאזַא ןעוועג ןיוש זיא עגַאל יד ןעוו

 וועיליהַאמ ןיא רַאצ רעד טֶאה ,טייג םָארטש רערענָאיצולָאווער רעד ןיהואוו ןעז

 -נייא טנָארפ םנופ רעטילימ ןעגנערבוצרעבירַא יוו רענעלפ טכַאמעג ץלָא ךאנ

 וליפַא ןיוש טָאה רע .דָארגַארטעפ ןיא ןעורמוא יד ןקירדרעטנוא ןוא ןליטשוצ

 -ַאגפיוא עסיורג יד ןעמענ ךיז ףיוא לֶאז סַאוו ,לָארענעג א טמיטשַאב טָאהעג

 -רעד םיא ןוא תונמחר ןַא ךורבסיוא ןרענָאיִצולֶאווער םעד ןקירדרעטנוא וצ עב

 רֶאצ רעד זעוו ןוא .ווָאנָאוויא לַארענעג רעד ןעוועג זיא סאד .טולב ןיא ןעקנירט

 טזָאלעג וועיליהַאמ ןופ ךיז רע טָאה ,ןאלפ ןטימ קיטרַאפ ןעוועג ןיוש זיא

 רעד ןגעוו טמיורטעג יאדווא ןיוש טָאה רע ןוא ַאלעס עיָאקסרַאצ ןייק ןרָאּפ
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 רפעינד םייב וועיליהַאמ

 לארענעג ןייז זַא ,ןכיג ןיא ןרעה סיוועג טעוו רע סָאוו ,הרושב רעכעליירפ

 רעבָא .טקירדרעטנוא טָאטשניורק רעד ןיא ךורבסיוא ןרענַאיצולָאווער םעד טַאה
 רע ;טלמוטעצ קרַאטש םיא ןבָאה סָאוו ,תועידי ןעמוקַאב רע סָאה געוו ןפיוא

 רע ןיהואוו ןרָאפ טינ רעמ רַאג ןעק רע זַא ,טסואוורעד לֶאמַאטימ ךיז טָאה
 יד רַאג ןיוש ךיז טניפעג ,ָאלעס עיִאקסרַאצ ןייק געוו ןפיוא ,רעטייוו לייוו ,ליוו

 ךיז טָאה רע ןעוו ןוא .ןרענָאיצולַאווער יד ןופ טנעה יד ןיא עיניל-ןַאבנזייא

 ,ךיז ייב ןלַאפעג יוזַא ןעוועג ןיוש רע זיא ,ווַאקספ טָאטש רעד ןיא טלעטשעגפַא

 ,ןלעפַאב ןבעג יוו ךאז ַאזַא ןגעוו ןטכארט טנעקעג טינרָאג רעמ ןיוש טָאה רע זַא
 ןאד ךיז טַאה רע ;ךורבסיוא ןרענָאיצולָאווער םעד ןקירדרעטנוא לֶאז ןעמ זא

 עצנַאג יד םיא טָאה סַאוו ,תורכיש א ןופ טרעטכינעגסיוא יוו סעפע לֶאמַא טימ

 ןיא ןכָאז ןייק ןעז טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,דנאטשוצ אזַא ןיא ןטלַאהעג טייצ
 תורכיש רעקיזָאד רעד ןופ רָאנ ךיז טַָאה רע יוו ןוא .טלַאטשעג ןקיטביר רעייז

 .רענערַאלרַאּפ א זיא רע זַא ,רָאלק ןרַאוועג םיא רַאפ ןיוש זיא ,טרעטכינעגסיוא

 םנופ פֶא ךיז טגָאז רע זֶא ,ריפַאּפ א ןבירשעגנַא ,ווָאקספ ןיא ,רע טָאה ןֶאד ןוא
 .ןָארט

 ןיא .1917 רֶאי םניא ,שטרַאמ ןט15 םנופ גָאט םעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ,עיטסַאניד עכעלרעזייק א ןרָאוועג טפַאשעגפַא דנַָאלסור ןיא זיא גָאט םענעי
 עיטסַאניד יד -- רֶאי טרעדנוה יירד יוו רעמ דנַאל ןרעביא טשרעהעג טָאה סָאוו

 !סווָאנַאמָאר יד ץפ

 ןוא .טַאהעג ארומ ןיוש טלָאמעד ווָאנַאמָאר יִאלֶאקינ טַאה רעטייוו ןרָאּפ

 געט עכעלטע טימ ןוא .וועיליהַאמ ןייק קירוצ טרעקעגמוא רעבירעד ךיז טָאה רע

 ,ןינילַאק ,ןינובירג--עמוד רעד ןופ ןטַאטופעד ריפ ןעמוקעג םיא וצ ןענייז רעטעפש
 ןעמוקעג וועיליהַאמ ןייק םיא וצ ןענייז ייז רעדייא ךַאנ :ןינישרעוו ןוא ווָאקילבוב

 'ןגָארטרעד םיא וצ ךיז טָאה גנַאלק ַא לייוו ,ייז ףיוא טקוקעגסיורַא ןיוש רע טָאה

 טעוו ,טכַאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה סָאוו ,גנוריגער עקילייווטייצ עיינ יד זא

 ריפ יד ןענייז סָאד זַא ,טניימעג טָאה רע ;דנַָאלסיוא ןייק ןרָאפסיורַא ןזַאל םיא

 זעמונעגפיוא ייז רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקעג םעד בילוצ עמוד רעד ןופ ןטאטופעד

 סָאוו ,שטנעמ רעבלעז רעד .טייקכעלפעה רעטכַאמעג טימ ןוא רענעלַאפעג א יוו

 ןעמונעג ןיוש טציא טָאה ,ןלעפאב ןבעג וצ טניואוועג ןעוועג קידנעטש זיא

 ןיוש זיא סַָאוו .ןאב םעד ןיא ןייגניירַא ןסייהעג םיא טָאה'מ ןעוו .ןלעפָאב

 "א רע שטָאכ ,ןעגנַאגעגניירַא זיא ןוא טגלַָאפעג רע טָאה ,טיירג ןענַאטשעג

 םיא טעוו ןעמ ןעמעוו וצ ןוא ןריפ םיא טעוו'מ ןיהואוו רעכיז ןעוועג טינ

 -ופעד ריפ יד ןבָאה ,ןייג ןיא ןטלַאהעג ןיוש טָאה ןאב רעד ןעוו ןוא .ןעגנערב

 ...טריטסערַא זיא רע זַא ,ןסיוו טזַאלעג םיא עמוד רעד ןופ ןטאט

 ןוא ;1917 רֶאי םניא ,ץרעמ ןט21 ןופ גָאט םעד ןיא ןעשעג זיא סָאד
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 זיא טרַאד .רפעינד םייב סָאוו ,וועיליהַאמ טָאטש רעד ןיא סאד זיא ןעמוקעגרַאּפ

 רעצנַאג רעד ןופ רבק ןפיוא דרע עטעּפָאל עטסערג יד ןרָאוועג ןטַאשעגפיורַא
 ןופ רעשרעה ןטניורקעג ןטצעל םעד ןעמ טָאה טרַאד .עיטסַאנידדווַָאנַאמָאר
 .טייקנלַאפעג רעצנַאג ןייז ןיא ןעזעג דנַאלסור

 ןבָאה םוטעמוא ןוא .סיורג ןעוועג ןַאד דיירפ יד זיא דנַאל ןצנַאג ןרעביא
 אקווד זַא ,טרעשַאב יוזַא ןעוועג יאדווא זיא'ס סָאוו םעד ןגעוו טדערעג ןדיי

 -קַעווא רַאצ ןטצעל םעד ןעמ לֶאז ,וועיליהָאמ יוו טָאטש רעשידיידטכע ַאזַא ןופ

 .ךַאוו רעגנערטש ַא רעטנזא םענעגנַאפעג א ןריפ

]215[ 



 קסנעלַאמס

 לארשי-אנוש ןוא רענָאיצקאער ןשיסור ןטמירַאב םעד ןגע | |

 טפאשלעזעג א ןיא לֶאמנייא טָאה רע ןעוו זַא ,טלייצרעד טרעוו וועצסָאנָאדעבָאּפ

 יז ףיוא לבעווש ןוא ךעפ ןטָאשעג ןוא ןדיי ןגעוו טפיג ןוא לַאג טימ טדערעג

 רע ןענַאוו ןופ ןוא טנייפ יוזַא ייז טָאה רע סָאווראפ טגערפעג םיא טָאה ןעמ ןוא

 ןענייז דנָאלסור ןיא ןדיי עלַא זַא ,ענייז גנוגייצרעביא יד ןעמונעג סָאד טָאה

 :עלעכיימש ןשיניצ א טימ טרעפטנעעג ףיורעד רע טָאה ,רעלדניווש

 רעד זיא -- ,טגַאזעג רע טָאה -- ףיורעד ייוואב רעטסעב רעד,

 דנָא ןייק ...רעטנוא טינ ןעייג ןוא דנָאל ןיא זדנוא ייב אד ןבעל ייז סָאוו טקַאפ

 ערעווש עכלעזַא רעטנוא ןבעל טנעקעג טינ טלֶאוו טלעוו רעד ןיא קלֶאפ רעד

 .דנָאל א ןיא ןריטסיזקע טנעקעג טינ גנַאל טלָאוו קלֶאפ רעדנַא ןייק .ןצעזעג

 ,ןמיס ַא זיא ,ךֶאד ןריטסיזקע ייז ביוא ןוא .טכער ערעייז יוזַא טצענערגַאב'מ ואוו

 סָאד ןוא ,ץעזעג ןופ ןעיירדוצסיורַא ךיז יוזַא יוו ןגעוו ןיוש ןעניפעג ייז זַא

 *...רעלדניווש ןענייז ייז זַא טניימ

 ךיז טָאה סע ןעוו קיגָאל יד טעברַאעג ןוועצסַאנָאדעבַאּפ ייב טַאה יוזַא

 .שיטסירעטקַארַאכ רעייז ןעוועג םיא רַאפ זיא סָאד ןוא ,ןדיי ןגעוו טלדנַאהעג

 עשיטע יד רע טָאה קלֶאפ ןשידיי םוצ האנש רענעסיברַאפ ןוא רעדנילב ןייז ןיא

 טינ ןפוא םושב טַאלג ךיז טָאה רע ;טרירָאנגיא ןצנַאגניא טייז עשילַארָאמ ןוא
 ןלָאז דנַאלסור ןיא ןדיי יד זַא ,ךעלגעמ רַאג זיא'ס יוזַא יוו ןלעטשרַאפ טנעקעג

 יד טינ ןבָאה ייז ןעוו ,ןעגנוגנידאב ערעווש עכלעזַא רעטנוא ןבעל ןענעק רָאג

 יוו ןפיירגַאב וצ רעווש ןעוועג םיא זיא'ס ;רעגריב ערעדנַא סֶאוו טכער עבלעז

 יד ןעמונעגוצ ייז ייב טָאה'מ ואוו ,דנאל םעד ןיא ןעמעטַא רָאג ןענעק ייז יוזַא

 ז[עזעג טָאה רע ןעוו ןוא .ןבָאה ןזומ ןשטנעמ סָאוו ,טכער עטסקיטיונ עמַאס

 טכַארטעג טינ רע טָאה .ָאי ןגעווטסעדנופ ןבעל ייז זַא ,ךַאד ןעמעטַא ייז זַא

 םעד ןופ רֶאנ .םונהיג א ןוא שינעמוקפָא ןַא זיא סרעייז ןבעל סאד סָאוו םעד ןופ

 .ןצעזעג עגנערטש יד ןופ ןעיירדוצסיורַא ךיז ןעלטימ ןַא יאדווא ןעמענ ייז סָאוו

 עלַא זַא ,גנוקרעמַאב עשיניצ יד ןכַאמ וצ גונעג ןעוועג םיא רַאּפ זיא סָאד ןוא
 ...רעלדניווש ןענייז דנַאלסור ןיא ןדיי

 ךעלשטנעמ טינ זיא דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ טכער יד ןצענערגַאב סָאד זַא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 סוועצסָאנָאדעבָאפ יד ןבָאה םעד ןגעוו -- ןיימעג ןוא שירעכערברַאפ עקַאט ןוא

 םיאנוש ףיוא יוו ןדיי יד ףיוא טקוקעג ןבָאה ייז .טכַארטעג טינ דנַאלסור ןיא

 ןענייז ייז ןוא ,תמא טינ זיא סָאד זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז שטָאכ ,דנַאל ןופ

 ןרעמוארַאפ רעמ אנ ןלֶאז סָאוו ,ןעלטימ ןכוז וצ ןרָאוועג דימ טינ לֶאמנייק

 .ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד ןרעטצניפרַאפ ןוא

 עשיסור יד ןופ ןעגנוריגער יד ןבָאה ,ןדיי ןופ טכער יד קידנצענערגַאב

 ערעסעב ןבָאה טנעקעג ןטלָאוו ייז ואוו ,טעטש ךס ָא ייז רַאּפ ןסָאלשרַאפ ןרַאצ

 סָאוו ,טעטש יד ןשיווצ ןוא .הסנרפ ןבָאה ןוא ןענעדרַאוצנייא ךיז ןטייקכעלגעמ

 ןבָאה טרָאד .קסנעלַאמס טָאטש יד ןעוועג ךיוא זיא ,ןסָאלשרַאפ ייז ראפ טָאה'מ

 סעיגעליווירפ ערעדנוזאב טָאהעג ןבָאה סָאוו ,ןדיי עכלעזַא זיולב ןעניואוו טנעקעג

 סעידעגַארט לסיב שפיה א טליפשעגפַא טרָאד רעבירעד ךיז ןבָאה סע ןוא ,ףיורעד

 ."ָאווטסלעטישזָאווארפ, ןופ עגַארפ רעקירעיורט רעד םורא

 ןופ עגַארפ רעד םורָא סעידעמַאק ךיוא ןוא סעידעגַארט עקיזָאד יד ןשיווצ

 סָאוו ,ענייא ןעמוקעגרַאפ לֶאמַא קסנעלָאמס ןיא זיא ,"ָאווטסלעטישזָאווַארפ,

 ,עיצַאסנעס ָאזַא טכַאמעג ןוא ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןגיוצעגניירַא טָאה

 סָאד לֶאז'מ זַא ,םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ויא ןיילַא גנוריגער יד זא

 לייוו .דנַאלסיוא ןייק ןעמוקנָא טינ לֶאז'ס זַא ,ןעז ןוא ןקיטשרעד רעלענש סַאוו

 רעבלעז רעד ןיא זַא ,יוזַא ןשטייטסיוא ןינע ןצנַאג םעד יאדווַא ןעמ טעוו טרַאד

 ךיוא ןעמ טעוו ,דנַאלסור ןיא סעקדנָארָאּפ יד ןריקיטירק ףרַאש טעוו'מ סָאוו טייצ

 .סנפיוה יד ןיא ןכַאל

 -נעד רעקסנעלַאמס, ענעפורעג יוזַא יד טימ עטכישעג יד ןעוועג זיא סָאד

 ןענייז ייז שטָאכ ,דנַאלסור ץנַאג רעביא םש א ןגָארקעג ןבָאה סָאוו ,"ןטסיט

 טינ ןייצ ןייק םענייק ייב ןבָאה ייז ןוא ןעוועג טינ ןטסיטנעד ןייק לֶאמנייק רָאג

 ...ליומ ןופ ןסירעג

 עכלָעזַא ןענייז ,טָאהעג טינ טכערניואוו ןייק ןבָאה ןדיי ואוו ,טעטש ךס ַא ןיא

 ,קסנעלַָאמס ןיא ייז ןבָאה ןעמַָאלפיד ערעייז ןגַָארקעג ןוא ,ןעוועג "ןטסיטנעד,

 רעשיניצידעמ רעד ןופ רעריפ יד :;ןגירק וצ טכייל ןעוועג סָאד זיא טרָאד לייוו

 ןבָאה ייז ןוא ,טכאמעג טפעשעג טוג א ןופרעד ןבָאה טָאטש ןיא גנוטלַאוורַאּפ

 ַאזא טָאהעג ןבָאה סָאוו יד ןוא .ןבעגעגסיורַא ןעמַאלפיד עכלעזַא טלעג ראפ

 זיא'ס ואוו ,טעטש עכלעזַא ןיא ןעניואוו וצ טכער יד ןגָארקעג ןבָאה ,םִאלפיד

 סָאוו רעד זַא ,בויח ןייק ןעוועג טינ זיא'ס ןוא .ןעניואוו וצ ןעוועג ןטָאברַאפ ןדיי

 טָאה רע ;ךאפ םעד טימ ןבעגפָא אקווד ךיז לֶאז ,טסיטנעד ַא ןופ םִאלפיד א טָאה

 יד ןוא ,ליוו רע סָאוו ןאט טַאלג רעדַא ,קישטַאירדָאפ ַא ,רחוס א ןייז טנעקעג

 זיא רע זַא ,ןריפאּפ יד ןזיוועג טַאה רע ןעוו טעפעשטעג טינ םיא טָאה ייצילָאּפ

 ...טסיטנעד רעקסנעלָאמס א .טסיטנעד א ךַאּפ םייב
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 קסנעלַאמס

 טינ ןופרעד טָאה רענייק ןוא ,ןעגנַאגעגנָא יוזַא סָאד זיא טייצ עגנַאל ַא
 "ַאמס ןיא גנוטלַאוורַאפ רעשיניצידעמ רעד ןופ רעריפ עשיסור יד .טסואוועג

 ןיא טקיטשעג רעירפ ךיז ןבָאה סַָאוו ,ןדיי ןוא ,טלעג ךס ַא טכַאמעג ןבָאה קסנעל

 טעטש יד רעביא ןפרַאוועצ ךיז ןבָאה ,"ָאטרעשט. רעד ןופ ךעלטעטש עניילק יד

 -עגנייא ךיז ייז ןבָאה טרַאד ןוא ,ןעניואוו טרָאטעג טינ רעירפ ןבָאה ייז ואוו

 יד טימ רעכיז טליפעג ךיז ןוא ,ןכַאפ ןוא ןטפעשעג יילרענעדיישרַאפ ייב טנדרַא

 -סיזא ךַאד סָאד טָאה'מ רעבַָא .ענעשעק ןיא ןעמַָאלפיד-ןטסיטנעד רעקסנעלַאמס

 ףיוא געיעג ַא ןביוהעגנַא דנַאלסור ץנַאג רעביא ךיז טָאה ןאד ןוא ,ןענופעג

 עכלעזַא טרעדנוה עכעלטע .ןעמָאלפיד רעקסנעלָאמס טימ ןטסיטנעד עשידיי

 ולטרעוו ַא ןרַאוועג זיא ןַא ןַאד ןופ ןוא .סעגַאלק רעטנוא ןרָאוועג טלעטשעג ןענייז

 .."טסיטנעד רעקסנעלָאמס ַא יוו ןייצ טסייר רע,

% 
% 

 ןיא טעטש עטסטלע יד ןופ ענייא .טָאטש עטלַא ןַא רעייז זיא קסנעלַאמס

 "רַאּפ ןיא ךַאג עטכישעג רעשיסור רעד ןיא טנָאמרעד טרעוו יז ןוא ,דנַאלסור

 .רענידנצעג ןעוועג ךַאנ ןענייז ןסור יד ןעוו ,ןטייצ עטלַא ענעי טימ גנודניב

 טניואוועג לָאמַא טָאה ,טציא טייטש קסנעלָאמס ואוו ,טרַא םעד ףיוא

 טסייוו רענייק ןוא ,ישטיווירק ןפורעג טָאה'מ סָאוו ,טבש רעשיווַאלס רעדליוו א

 ןייז סָאוו ןוא ןעמונעג ךיז טָאה ןעמַאנ רעד ןענַאוו ןופ גַאט ןקיטנייה זיב טינ

 ךַאנ זיא דנַאלסור ןעוו .רעטעפש ןרַאי ךס ַא טימ ןוא .ןעוועג זיא גנוטיידַאב

 -מּורַא קינייוו טינ ךיז ןבָאה סָאוו ,סמוטנטשריפ עניילק ןיא טלייטעצ ןעוועג

 -רָאי ןטפלעווצ ןופ גנַאּפְנָא םייב .קסנעלַאמס רעביא טָאה ,ךיז ןשיווצ ןסירעג

 .ךָאמַאנָאמ רימידַאלוו טשריפסיורג רעשיסור רעד טשרעהעג ,טרעדנוה

 וא םייב ,רפענד ךייט םנופ ןגערב עדייב ייב ךי: טניפעג טָאטש יד

 גרעב ךס ַא ןַארַאּפ טרַאד ןענייז'ס ןוא ,גערב ןטשרעטנוא םייב ןוא ןטשרעב

 םניא ךֶאנ טיובעג טרָאד טָאה'מ סָאוו ,סעדייבעג עטלַא ןופ תוברוח ךיוא ןוא

 ךיוא טרַָאד ןענייז'ס .ווָאנודָאג סירָאב ןופ ןטייצ יד ןיא ,טרעדנוהרַאי ןטנצכעז

 יד ןופ קנעדנָא םוצ ןרָאוועג טלעטשעגקעווַא ןענייז סָאוו ,ןטנעמונַאמ ןארַאפ

 ןייז ןוא ןענַאעלַאּפַאנ ןבירטעגסיורַא 1812 ןיא טרַאד ןופ טָאה'מ ןעוו ןטייצ

 ןשיסור ןטמירַאב םעד ןופ טנעמונָאמ ַא ךיוא טרָאד ךיז טניפעג'ס ןוא .יימרַא

 טינ לפרעד ןיילק א ןיא ןרָאוועג ןרַאבעג זיא רעכלעוו ,ָאקנילג רָאטיזָאּפמָאק

 .קסנעלַאמס ןופ טייוו

 ןופ גנורעקלעפַאב ַא טָאהְעג טָאטש יד ןיוש טָאה 1440 רֶאי םניא ךַאנ

 רעסערג ןעוועג ןַאד זיא יז זַא ,טניימ סָאד ןוא ,ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה עפאנק
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 רעשרעה יד ךיז ןבָאה םעד רעביא ןוא .רעטעפש ןרַאי ןוא ןרַאי ךס ַא טימ יוו

 ,עטיל ןופ רעשרעה יד טימ ריא רעביא ןסירעגמורַא קידנעטש קסנעלָאמס ןופ

 ןסור יד ןבָאה 1514 רֶאי םניא טשרע ןוא ,הכולמ עסיורג ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאוו

 ןבָאה ,1611 ןיא ,רעטעפש רֶאי טרעדנוה עפַאנק טימ רעבַא .ןעמונעגנייא יז

 ןשיליופ ןטימ המחלמ יד ןרָאלרַאפ ןבָאה ייז לייוו ,קעווַא טזומעג טרַאד ןופ ייז

 .ןטירד םעד דנומזיגיס גינעק
 רע .ןזיוועגסיורַא טינ עביל ןייק רעטירד רעד דנומזיגיס טָאה ןדיי וצ

 עכלעוו .ןטיאוזעי יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד זיא

 רעדנַא ןא וצ ץנָארעלַאט יוו ךַאז אזַא ןופ ןסיוו טלָאוועג טינ לֶאמנייק ןבָאה

 הנידמ רעד ןיא ןעמ טָאה ,ןַארט ןפיוא ןסעזעג זיא רע סָאוו ןרָאי יד ןיא ;ןביולג

 ןטכעש ןדיי זַא ,לובלב םעד טשירפעגפָא לֶאמ טכַא יוו רעקינייוו טינ ןליופ ןופ

 ןייק רעבירעד זיא'ס ןוא .חספ ףיוא טולב רעייז ןצונַאב וצ רעדניק עכעלטסירק

 טימ קסנעלָאמס ןייק ןיירַא זיא רע יוו לענש יוזַא סָאוו ןעוועג טינ רעדנואוו

 ךיילג רע טָאה ,טנעה ענייז ןיא ןעוועג ןיוש זיא טָאטש יד ןוא תולייח ענייז

 יד ףיוא זיולב .ןעניואוו טינ טרַאד ןרַאט ןדיי זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסיורא

 ןרַאט קידנעטש ףיוא טרַאד טצעזַאב ךיז רעבָא .ןיהַא ןעמוק ייז ןגעמ ןדירַאי

 .טיב ייז

 ךֶאד ןדיי ןבָאה .לאפ ַאזַא ןיא קידנעטש יוו טקנופ זַא ;רעבָא טנייש סע

 ןופ ןעז ןעמ ןעק סָאד .קסנעלָאמס ןיא ןצעזַאב וצ ךיז יוזַא יוו ןגעוו ןענופעג

 -כַאנ ראי ףניפ ,1616 רֶאי םניא זֶא ,ןרָאוועג טלעטשעגטסעפ זיא'ס סָאוו ,םעד

 ןיוש קסנעלָאמס ןיא ןבָאה ,לעפַאב םעד ןבעגעגסיורַא טַאה דנומזיגיס יוו םעד

 .הליהק עשידיי א ןעוועג טרַאד זיא'ס ןוא ,ןדיי קיצטכָא טניוא\ועג

 -נוא ,טרעדנוהרַאי ןטנצעביז םנופ גנַאפנָא םייב ןבָאה קסנעלָאמס ןיא ןדיי

 יוו יוזַא טקנופ ,הצע ןא ןבעגעג זיא'ס יוו ןיוש ךיז ,ןטירד םעד דנומזיגיס רעט

 .ןטייווצ םעד יִאלֶאקינ רעטנוא .טרעדנוהרַאי ןטסקיצנַאווצ םעד ןופ גנַאּפנָא םייב

 יאדווַא רע טלָאוו ,וועצסַאנָאדעבָאּפ א טבעלעג טייצ רענעי ןיא טלָאוו סע ןעוו ןוא

 םעד ןופ טלָאוו רע רֶאנ ,םישזער םעד ןופ תועשר יד טקידלושַאב טינ ךיוא

 טינ ןענייז ייז זַא ןעגנורדעג ,ןברַאטש טינ ןליוו ןוא ןבעל ןדיי סָאוו ,ןיילַא
 ..ץעזעג סאד ּפָא טינ ןטיה סָאוו ,רעלדניווש רֶאנ ,טייל ענייפ ןייק

 -ייא ןעוועג זיא ,קסנעלַאמס ןיא ןברַָאטשעג זיא סָאוו ,דיי רעטשרע רעד

 ןופ ,עקַארק טָאטש רעד ןופ ןיהַא ןעמוקעג זיא סָאוו ,לכימ ןעמַאנ ןטימ רענ

 רעדנוזאב א ןבָאה טזומעג טָאה'מ ןוא .1616 רָאי םניא ןעוועג זיא סָאד .עיצילַאג

 עשידיי יד .ןץוז וצ רבקמ ןינמ"רב ןשידיי ןטשרע םעד שינביולרעד

 ןטשרע םעד וצ ןענייז רעטעפש ןוא ,ןגַארקעג שינעביולרעד יד טָאה הליהק

 זיא יוזא ןוא ;םירבק אנ ןוא ךַאנ ןעמוקעגוצ קסנעלֶאמס ןיא רבק ןשידיי
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 קסנעלַאמס

 -עג ךיוא זיא םעד טימ םענייאניא ןוא ,ןימלע-תיב רעשידיי ַא ןרַאוועג טרַאד

 ןבעל עשידיי סָאד סָאוו טימ ץלַא טַאהעג ךיז ןיא טָאה סָאוו ,ןבעל שידיי ַא ןסקַאוו
 .טנכייצעגסיוא רַאנ ךיז טָאה טייצ רענעי ןופ

 ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל םעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ ךס ןייק ָאטינ ןענייז סע
 -רעה רעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא טָאטש יד ןעוו ןטייצ ענעי ןיא קסנעלָאמס

 ןגָאזסיורַא טייקרעכיז טימ ךֶאד רעבָא ןעק'מ .ןגינעק עשיליופ יד ןופ טפַאש

 רעייז זיא ,1632 רָאי םניא ,ןטירד םעד דנומזיגיס ןופ טיוט ןכָאנ זַא .הרעשה יד

 רעד ווַאלםידַאלוו ןליופ ןופ גינעק רעיינ רעד לייוו ,רעסעב ןרָאוועג יאדווא עגַאל

 ידסח ךלמ, ַא ןעוועג זיא רע ןוא ,ןדיי וצ ןגיוצאב טוג אקווד ךיז טָאה ,רעטרעפ

 ןוי, לרפס ןייז ןיא ןֶא םיא טפור רעווָאנָאה עטנ ןתנ יוו ,"לארשי בהוא, א ןוא

 רֶאי םניא ןַארט ןפיוא ףיִזרַא זיא סָאוו ,רימיזַאק ןַאי גינעק רעד ךיוא .?הלוצמ

 -יקצינלעמכ עקיטולב יד ןביוהעגנָא עניִארקוא ןיא ךיז ןבָאה'ס ןעוו .8

 ייז טָאה רע זַא ,ןעגנירד ןעק'מ ןוא ,ןדיי וצ טכעלש טינ ןעוועג זיא ,תוטיחש

 .טוג טלדנַאהַאב יאדווַא קסנעלַאמס ןיא

 טלדנַאהַאב'מ סָאוו רַאפרעד ןעקנַאדוצפֶא יוו טסואוועג ןבָאה ןדיי יד ןוא

 םניא ןוא ,ןטָאירטַאּפ ענעבעגעגרעביא ןוא עיירטעג ןעוועג ןענייז ייז .טוג ייז

 -עגסיורַא טָאה שטיוואליַאכימ יעסקעלַא רַאצ רעשיסור רעד ןעוו ,1654 רָאי

 רעשיליופ רעד ןיא ךיז ןבָאה .קסנעלַאמס ןרַעגַאלַאב וצ יימרַא עסיורג ַא טקיש

 ןוא יקסדרַָאגיַאר לירעב ,ןרידנַאמָאק עשידיי ייווצ טנכייצעגסיוא קרַאטש יימרַא

 ןוא טָאטש יד ןצישאב וצ ןגָאלשעג שידלעה ךיז ןבָאה ייז .יקציזעשזד לירעב

 .אנוש םעד ןיהַא ןזַאלעגניירַא טינ

 :רעבמעטפעס ןט22 ןופ גָאט םניא .טסיזמוא ןעוועג זיא ףמַאק רעד רעבָא

 ןבילבעג ןיוש יז זיא ןַא ןַאד ןופ ןוא .ןבעגרעטנוא טזומעג טָאטש יד ךיז טַאה

 עטסקיטכיוו יד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליפשעג טָאה יז ןוא ,טנעה עשיסור ןיא
 לייוו .רעדנעל ערעדנַא ןוא דנַאלסור ןשיווצ ןעמוקעגרַאפ ןענייז סַאוו תומחלמ

 1812 ןיא ןענייז געוו םעד ףיוא ןוא .עווקסַָאמ ןייק טריפ סָאוו געוו ןפיוא זיא יז

 ןבלעז םעד ףיוא ןענייז 1941 ןיא ןוא ,ןענָאעלַאּפַאנ ןופ ןעיימרַא יד ןעגנַאגעג

 עווקסַאמ ןייק ןענייז ןזיוצנַארפ יד .ןרעלטיה ןופ ןעיימרַא יד ןעגנַאגעג ךיוא געוו

 קירוצ ןפיול טזומעג ןבָאה סיצַאנ יד ןוא ,קירוצ ןפיול טזומעג ןוא ןעצנַאגרעד

 טָאה'ס יוו לייוו ,ןייז סָאד זומ יוזַא ןוא .ןעגנַאגרעד ןיהַא ןענייז ייז רעדייא ךַאנ

 ךיז טליפ ,לַארענעג רעשיזיוצנארפ רעטמירַאב א טקירדעגסיוא לֶאמָא ךיז
 םי ןטימ ןיא טָאה סָאוו ,ףיש ַא יוו טקנופ געוו םענעי ףיוא יימרַא עדמערפ א

 ךיז לָאז'מ גנוטכיר רעכלעוו ןיא ןסיוו טינ ןעק'מ ןוא ,סַאּפמָאק םעד ןרַאלרַאּפ

 "ַאווכ עקידמערוטש יד טעזרעד ןעמ ןעוו דחפ א ןַא טלַאפ סע ןוא ,רעטייוו ןזַאל

 ...םורָא ןוא םורָא סעיל
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 -רעה רעד רעטנוא ןרָאוועג טלעטשעג רעדיוו זיא קסנעלַאמס יוו םעדכַאנ

 רעדיוו טרַָאד ןדיי לסיב םעד ןופ עגַאל יד זיא ,ןרַאצ עשיסור יד ןופ טפַאש

 עקיטרַָאד יד סָאוו ,עגַאלק ַא ןופ ןעז ןעמ ןעק סאד .טכעלש רעייז ןרַאוועג

 ,1722 רֶאי םניא דָאניס ןקילייה םוצ טקישעגוצ ןבָאה רעניואוונייא עכעלטסירק

 רענעי ןיא .דנַאלסור ןופ ןֶארט ןפיוא ןסעזעג ךַאנ זיא רעסיורג רעד רטַאיּפ ןעוו

 ןוא םורָא טנגעג רעצנַאג רעד ןוא טָאטש יד טניז זַא ,טגַאזעג טרעוו עגַאלק

 לייט ַא ןרָאוועג קירוצ זיא ןוא ךֶאי ןשיליופ םנופ ןרָאוועג טיירפאב זיא םורָא

 -סָאווארפ רעד ,ןביולג ןייא טשרעהעג טייצ עצנַאג יד טרַאד טָאה ,דנָאלסור ןופ

 -רַאפ ןצנַאגניא זיא ןביולג רעקסווֶאדישז רעכעלדעש, רעד ןוא ,רענווַאל

 -ְנָא ןרָאוועג עגַאל יד זיא ,רעטייוו ייז ןגָאז ,טייצ עטצעל יד רעבָא ;"ןדנואווש

 ןביוהעגנָא טָאה ,ןירַָאגַאנ טשריפ ,רָאטַאנרעבוג רעקסנעלַאמס רעד ;שרעד

 טכער יד ייז טיג רע ןוא ץענערג יד ןייגוצרעבירַא עטיל ןופ ןדיי יד ןביולרעד

 ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא ןוא קסנעלָאמס ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא לדנַאה ןריפ וצ

 -עד זומ'מ ןוא ןביולג ןכעלטסירק םעד הנכס רעסיורג א ןיא טלעטש סָאד ןוא

 .םעד ןגעק ןעלטימ ןעמעננָא ךיילג רעביר

 ןעמַאנ ןטימ ןדיי א ףיוא לובלב ַא טכַאמעג עגַאלק רעד ןיא טרעוו רעטייוו

 ,קסנעלַאמס ןבעל סָאוו ,ישטיווַארעווז לפרעד םניא טָאה רעכלעוו ,ווָאבייל ךורב

 ףרָאד םנזפ חלג רעד ןעוו זַא ,טגָאזעג טרעוו עגַאלק רעד ןיא ;לוש ַא טיובעגסיוא

 עקסווֶאדישז, ַא ןעיובסיוא לֶאז'מ זַא ,וצרעד ןזַאקרעד טינ טוואורפעג טָאה

 רע זַא ,רַאפרעד טעגרהעצ יוזַא םיא ווֶאבייל ךורב דיי רעד טָאה ,"ַעגָאגַאניס

 .פעלק יד ןופ ןברַאטשעג םעדכָאנ זיא

 רע ןעוו ןגָאלשעג טינ םענייק טָאה דיי רעד .תמא טינ ןעוועג זיא סָאד

 ןופ רַאנ ,פעלק ןופ טינ ןברַאטשעג זיא חלג רעד ןוא ,לוש יד טיובעג טָאה

 סָאוו ,ןטנעמוקַאד ןופ טנורג ןפיוא סָאד טזייווַאב גרובזניג לואש יוו ,תורכיש

 טיג ךאד טָאה סאד רַעבָא .(* ןוויכרַא עשיסור יד ןיא טרידוטשעג טָאה רע

 עשידיי יד לֶאז'מ זַא ,לעפַאב א ןבעגוצסיורַא דָאניס ןקילייה םעד טרעטשעג

 -עג סָאוו ,תורות-ירפס עלַא ןענערברַאפ ןוא "טנורג ןזיב, ןפרָאוועצ ךיילג לוש

 טָאה קסנעלָאמס ןופ ;ןרָאוועג טריפעגכרוד זיא לעפַאב רעד ןוא .טרָאד ךיז ןעניפ

 ןפרַאוועצ לוש יד ןבָאה ייז ןוא ןטַאדלָאס טקישעג ישטיווָארעווז ןייק ןַאד ןעמ

 ןרַאוועג ןבעגעגסיורַא ךַאנ זיא םעד וצ ןוא .טנערברַאפ תורות-ירפס יד ןוא

 .עגאלק א רעטנוא רָאטַאנרעבוג רעקסנעלָאמס םעד ןלעטש וצ גנונדרַארַאפ א

 .119 'ז ,3 דנַאְּב ,קרעוו עשירַאטסיה (*
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 קסנעלָאמס

 קסנעלַאמס ןופ ןעמ לֶאז ןַאד ןוא ,ןדיי יד וצ טוג יוזַא ןעוועג זיא רע סָאוורַאּפ
 .ןביירטסיורַא ןדיי יד טנגעג ןקימורַא ןצנַאג םעד ןופ ןוא

 ,רעטעפש רַאי ףניפ טימ טשרע ןעמ טָאה שוריג םעד טריפעגכרוד רעבָא
 טָאה םעדכָאנ ןוא ,ןֶארט ןפיוא ןסעזעג ןיוש זיא עטשרע יד ענירעטַאקעי ןעוו
 -אב רעכעלטסירק רעד ןדָאש טכַארבעג רָאג טָאה סָאד זַא ,טפַאכעג ךיז ןעמ
 קסנעלָאמס ןיא ןעמ ןעק ןדיי ןֶא זַא ,ןעזעגנייא טָאה'מ ;טַָאטש ןופ גנורעקלעפ

 ןעמוק וצ טכער יד ןבעגעג רעדיוו רעבירעד ייז טָאה ןעמ ןוא ,ןעמוקסיוא טינ

 זעוועג ךיוא ןענייז'ס ןוא .הרוחס ןפיוק טַאלג רעדַא ,ןדירַאי יד ףיוא ןיהַא

 -וצסיוא ךס א טַאהעג ןבָאה ייז שטָאכ ,טצעזַאב טרַאד ךיז ןבָאה סָאוו ,עכלַעזַא

 ,סעקינוואנישט יד ןופ ןוא ,ייז ןגעק טכַאמעג טָאה'מ סַאוו ,ןצעזעג יד ןופ ןייטש
 ןיהַא ןעמוקעג טפַא ןענייז סָאוו יד ןשיווצ ןוא .טגלַאפרַאפ ייז ןבָאה סַאוו

 ןעמ ףרַאד םיא ףיוא .ווָאבייל ךורב דיי רעד ןעוועג ךיוא זיא ,טפעשעג בילוצ
 .רעדנוזַאב ןלעטשפַא אד ךיז

 ןוא קסנעלַאמס טָאטש רעד ןגעוו ןביירש וצ ךעלגעממוא טושפ זיא'ס

 טזשפ .ךעלריפסיוא רעמ לסיב ָא ןווַאבייל ךורב ףיוא ןלעטשפָא טינ ייברעד ךיז

 רעייז טימ ןדנוברַאפ ןייז וצ ןלַאפעגסיוא זיא לרוג ןייז ףיוא סָאוו רַאפרעד

 יוזא רֶאנ .דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד זיא לטיפַאק ןקירעיורט ַא

 ןקישפָא רימ ןלעוו ,ןטייהלצנייא עלַא יד ןיא ןזָאלניירַא טינ אד ךיז ןענעק רימ יוו

 דנַאב ןטירד םניא "רעריטרַאמ עזעיגילער ייווצ, לטיפַאק םוצ רעזעל םעד

 זיולב ןבעגרעביא רימ ןלעוו אד ןוא ,"קרעוו עשירַָאטסיה, סגרובזניג לואש ןופ

 .ןינע םעד טימ תוכייש א ןבָאה סָאוו ,ןטקנופ עטסקיטכיוו יד

 רעייז ןעוועג ךיוא רע זיא םעד וצ ןוא ,ןדמל ַא דיי א ןעוועג זיא ווָאבייל ךורב

 טָאה'מ ןעוו .ןטפעשעג עסיורג טריפעג טָאה רע ןוא ןכאז עשיטקַארפ ןיא קיאעפ

 ףרַאד םניא טָאה'מ יוו םעדכָאנ ,טנגעג רעקסנעלַאמס םנופ ןבירטעגסיורַא םיא
 טצעזַאב ךיז רע טָאה ,טיובעגסיוא טָאה רע סָאוו ,לוש יד ןפרַאוועצ ישטיווַארעווז

 טייצ ןופ רעבָא ,ןליופ וצ טרעהעג ןַאד טָאה סָאוו ,ענווַארבוד לטעטש םעד ןיא

 ,ןכַאז-סטפעשעג בילוצ קסנעלַאמס ןייק ןעמוק רעדיוו ךַאד רע טגעלפ טייצ וצ

 ןעוו ,לֶאמ עלַא ןוא ,עווקסַאמ ןייק ןּפָאכפָארַא ךיוא ךיז רע טגעלפ טרַאד ןופ ןוא

 רעשטייד, רעד ףיוא טלעטשעגפַא ךיז רע טָאה ,ןעמוקעג עווקסַאמ ןייק זיא רע

 פָאוו .רעקינכעט ןוא סרעטסיימ עשטייד יד טניואוועג ןבָאה סע ואוו ,"עדַאבָאלס

 .ןסיורג םעד רטָאיּפ ןופ ןטייצ יד ןיא דנַָאלסור ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה

 םענעזעוועג םעד טימ טריפעגפיונוצ לַאפוצ ַא םיא טָאה עווקסַאמ ןיא

 לֶאמַאטימ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןיצינזָאוו רעדנַאסקעלַא רעציפָא-ןטָאלפ ןשיסור

 רעד .עדייב ןוא .עיגילער רעשידיי רעד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש רעייז
 טריפעג ןכערפשעג עטסנרע טפָא ןבָאה ,רעְציפָא-ןטַאלפ רעשיסור רעד ןוא דיי
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טסקעט ןשיוואלס םעד ןכילגרַאפ ןעמ טָאה ןכערפשעג יד ןיא ןוא םעד ןגעוו

 .לָאניגירָא ןשיאערבעה םעד טימ לביב רעד ןופ

 רע טָאה ,טנעקַאב ןווֶאבייל ךורב טימ ךיז טָאה ןיצינזָאוו רעדייא ךַאנ

 ןעמוקעג ןוא ןביולג ןשידיי םעד ןעמענוצנָא ןעגנוגיינ ןזיוועגסיורַא טַאהעג ןיוש

 ןוא עטכישעג יד טרידוטשעג ךס א טָצה רע יוו םעדכַאנ רע זיא סולש אזא וצ

 רעבָא .םוטנדיי ןופ יא ,םוטנטסירק ןופ יא ,סעיגילער עדייב ןופ לֶארַאמ יד

 טָאהעג ,ץירפ רעכייר א רעייז ןעוועג זיא רע לייוו ,דוסב ןטלַאהעג סָאד טָאה רע

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע ;ןפָאלקש"םירעיופ ךס א ןוא סעקטנַאיַאמ עכעלטע

 רע ביוא זַא ,טסואוועג טָאה רע ןוא ,החפשמ רעשיסור רענעעזעגנַָא ןֶא רעייז

 טעוו .ןביולג ןשידיי םעד ןעמעננָא ןוא םוטנטסירק ןופ ןרעקפָא ןפָא ךיז טעוו

 ןעוועג סָאד זיא ןטייצ ענעי ןיא לייוו ,רַאפרעד ןפָארטשַאב רעווש רעייז םיא ןעמ

 .ףָארטש עטסכעה יד ןבעגעג םעד ראפ טָאה'מ ןוא ןכערברַאפ רעסיורג א

 .ןשטנעמ יד ןופ ןעווטג טינ זיא רעציפָא-ןטָאלפ רעשיסור רעכייר רעד רעבָא

 רעד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ;שלַאפ ןייז ןענעק סָאוו

 יד זַא ןוא ןצרַאה םוצ םיא זיא סָאוו ,רעקיצנייא רעד זיא ןביולג רעשידיי

 ףרַאד ןסיוועג םענייר ַא טימ שטנעמ א סָאוו ,עטסכעה יד זיא לַארֶאמ עשידיי

 ,םיא טסייה ןסיוועג ןייז יוו יוזַא ןעלדנַאה וצ ןסָאלשַאב רע טָאה ,ןעמעננַא

 רע טָאה טרַאד ןוא ,קסנעלַאמס ןייק ןרָאפעגקעווַא עווקסָאמ ןופ רע זיא ןַאד ןוא

 ןוא .ץענערג יד ןרַאפוצרעבירַא שינעביולרעד א ןגָארקעג רָאטַאנרעבוג םייב

 רע ןוא טנוזעג ןכַאווש ןייז בילוצ ןליופ ןייק טרַָאפ רע זַא ,ןסייהעג טָאה'ס

 .םיריוטקָאד עשיליופ יד ייב ןרירוק טרַאד ךיז ףרַאד

 םעד ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ,ץענערג יד רעבירַא זיא רע יוו םעדכָאנ

 ךיז רע טָאה טרַאד ןוא .קסנעלָאמס ןופ טייוו טינ זיא סָאוו ,ענווַארבוד לטעטש

 טרעקעגמוא ךיז רע טַאה רעטעפש געט עכעלטע טימ ןוא ,ןייז למ טזָאלעג

 .עווקסַאמ ןייק קירוצ

 רע ןעוו טַאהעג טָאה ןיצינזָאוו רענעלפ א ראפ סָאוו טנַאקַאב טינ זיא'ס

 טייהרעליטש טָאה רע יוו םעדכַאנ טרעקעגמוא עווקסָאמ ןייק קירוצ ךיז טָאה

 ןפיוקרַאפ וצ העדב טַאהעג טָאה רע זַא ,ןייז ןעק'ס .ןעמונעגנָא ןביולג ןשידיי םעד

 טעוו רע ואוו ,דנַאל טייוו א ןיא ץעגרע ןרָאפקעווַא םעדכָאנ ןוא סעקטנָאיַאמ ענייז

 ךורב יוזַא יוו טנָאקַאב טינ ךיוא זיא'ס .ןדיי ןשיווצ דיי ַא יוו יירפ ןבעל ןענעק

 טָאה גנַאפנָא ןיא זַא ,רעכיז יוו רעמ זיא'ס ;םעד וצ ןגיוצַאב ךיז טָאה ווָאבייל

 טנעקעג טָאה סַאוו ,דיי רעמורפ א יוו לייוו ,ןופרעד ןדערפַָא םיא טוואורפעג רע

 ארמג רעד ןיא ןבירשעג טייטש'ס סָאוו טסואוועג יאדווא רע טָאה ,ןענרעל

 טינ םיא ןעמ רָאט ,ןייז רייגמ ךיז ליוו רענייא ןעוו זַא ,(ןושאר קרפ ,םירג תכסמ)

 ןגָאז ןוא ןופרעד ןגָאלשפֶא םיא ףרַאד'מ ,טרעקרַאפ רַאנ ,ךיילג ןעמענניירַא
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 קסנעלַאמס

 ןטַארטעג ןרעוו ןדיי יוו טינ ןעד טסעז ?ןייז רייגמ ךיז וטסלָאז סָאוו וצ :םיא וצ
 ןגָארט ייז סָאוו ןדייל ןוא תורצ יד טינ ןעד טסעז ?טפדורעג ןוא סיפ יד טימ
 ?הרזת רעד ןופ תווצמ יד פֶא ןטיה ןוא ןדיי ןענייז ייז סָאוו ראפרעד רעבירַא

 .טגָאזעג יאדווא ןעניצינזָאוו סאד טָאה רע ןוא טסואוועג סָאד טָאה ךורב
 עכעלטע טנעקעג טָאה סָאוו ,רעציפָא-ןטָאלפ רעשיסויי רעטעדליבעג רעד רעבַא

 ןוא רעדנעל ןופ עטכישעג רעד ןיא טנווַאהַאב טוג ןעוועג זיא ןוא ןכארפש

 טינ םיא טָאה רענייק ןוא ךיז ףיוא טמענ רע סָאוו טסואוועג טָאה ,רעקלעפ
 וצ ךיז יוזַא יוו רענעלפ טַאהעג יאדווא טָאה רע .ןופרעד ןדיירפָא טנעקעג

 רעדנַא ןַא ןיא טייוו ץעגרע ןרָאפקעווַא ןוא ןבעל םוצ ןעלטימ טימ ןענערָאוואב

 -עגניירָא טָאה ,ןיטסירק עמורפ א ןעוועג זיא עכלעוו ,בייוו ןייז רַעְבָא .דנַאל

 ."עירַאלעצנַאק רַעלַאדָאניס, רעווקסַָאמ רעד ןיא םיא ףיוא הריסמ א טקיש

 םעד ןופ טרעקעגפַא ךיז טַאה ןאמ ריא זַא ,טלייצרעד הריסמ רעד ןיא טָאה יז

 טָאה רע זַא ,זדלַאה ןפיוא םלצ ןייק טינ רעמ טגארט רע זַא ,ןביולג ןכעלטסירק
 ,ןסוטסירכ ןופ רעדליב יד ןסירעגסיורַא ןטפירש עכעלטסירק עקילייה יד ןופ

 וצ טמוק רעכלעוו ,ווָאבייל ךורב ןעמַאנ ןטימ דיי א זיא םעד ןיא קידלוש זַא ןוא

 .קסנעלָאמס ןופ עווקסַָאמ ןייק טפָא םיא

 ןסעזעג זיא דנַאלסור ןופ ןַארט ןפיוא ןעוו .1737 רֶאי םניא ןעוועג זיא סָאד

 עלַא טקעדרַאפ טָאה עכלעוו ,ָאנווָאנָאהַאי ָאנָא עצירַאצ ענעזַאלעצ ןוא עשירַאנ יד

 םעד טצישַאב, םזיטַאנַאפ ןדליוו טימ טָאה יז סָאוו טימרעד דניז ערעווש עריא
 יד ןָאטעגנָא ריא טָאה'מ ןעוו טגָאזעגוצ טָאה יז יוו ,"ןביולג םענווַאלסָאווַארפ

 .ןיורק
 ,הריסמ יד ןגַארקעג טָאָה "ַעירַאלעצנַאק עלַאדַאניס, יד יוו לענש יוזא

 םיא ,טריטסערַא ךיילג ןעניצינזָאוו ריציפָא-ןטָאלפ םענעזעוועג םעד ןעמ טָאה

 םעדכָאנ דלַאב ןוא .שינעגנעפעג ןיא טרַאפשרַאפ םיא ןוא ןטייק ןיא טדימשעג

 םיא טָאה'מ רעבַא ,ווָאבייל ךורב ןדיי םעד ןכוז ןביוהעגנָא עווקסַָאמ ןיא ןעמ טָאה
 ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעטעפש טשרע .ןעניפעג טנָאקעג טינ ץעגרע ןיא טרַאד

 ןייק טכַארבעג םיא ןעמ טָאה טרָאד ןופ ןוא .קסנעלַאמס ןיא ןפַאכ וצ םיא

 רעדנַאסקעלַא ואוו .עמרוט רעבלעז רעד ןיא טצעזעגניירַא ךיוא םיא ןוא עווקסַאמ

 םיא ןגעק טָאה ןעמ סָאוו ,עגַאלק רעד וצ ןוא .טרַאפשרַאפ ןעוועג זיא ןיצינזָאוו

 -טסירק רעד ןשיווצ טָאה רע זַא ,טלעטשעגוצ ךיוא ןיוש ןעמ טאה ,טכַאמעג

 .ןביולג ןשידיי םעד טקידערפעג קסנעלַאמס ןיא גנורעקלעפאב רעכעל

 רעווקסַאמ רעד ןיא טקינייפעג ךעלקערש עטריטסערַא ייווצ יד טָאה'מ

 טרָאד ןוא גרוברעטעפ ןייק טריפעגרעבירַא ייז ןעמ טַאה רעטעפש ןוא .עמרוט

 טָאה'מ .ןָאטעגנָא םישק םייונע עטסקידארומ יד שינעגנעפעג ןיא ייז ןעמ טָאה
 ,סנכערברַאּפ ןיא ןייז וצ הדומ ךיז ןעגנואווצעג ןעלטימ עטסמַאזיורג יד טימ ייז
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טקירדעגסיוא טֶאה טכירעג סָאד שטָאכ ןוא .ןעגנַאגַאב טינ רַאג ןענייז ייז סָאוו

 טנורג ןייק טינ ןביג ,טלעטשעגוצ טָאה'מ סָאוו ,ןלַאירעטאמ יד זַא ,גנוניימ יד

 ,טיוט םוצ טפשמרַאפ ןדייב ךַאד ייז ןעמ טָאה ,עטגַאלקעגנָא יד ןטפשמרַאפ וצ

 .ַאנווָאנַאהַאי ַאנַא עצירַאצ רעד ןופ לעפַאב רעד ןעוועג זיא יוזַא לייוו

 עמָאזיורג ןוא ענעזָאלעצ יד טָאה -- ,טָאג ןגעק סנכערבראפ ערעייז ראפ,

 ןפָארטשַאב ןדייב ייז ןעמ לֶאז -- ,ענימ רעמורפ א טימ טגַאזעג עציראצ עשיסור

 עדנסיוומוא ערעדנַא ןלֶאז ,ייז ףיוא קידנקוק ידכ ,ןענערברַאפ ןוא טיוט ןטימ

 זוא ןביולג ןכעלטסירק םנופ ןרעקפֶַא טינ ךיז רערעטסעל-טָאג ןוא ןשטנעמ

 ןדיירוצפָא ןגעוורעד טינ רעמ ךיז ןלֶאז ךורב דישז רעד יוו רעריפרַאפ עכלעוַא

 *.ןביולג ןשידיי םניא ןעיצניירַא ייז ןוא םוטנטסירק םנופ ןשטנעמ

 -עג טָאה ענירעסייק יד יוו יוזַא ןרָאוועג טריפעגכרוד זיא לייטרוא רעד

 ,רעריטרַאמ ייווצ יד ןעמ טָאה ,1738 רֶאי םנופ ,ילוי ןמ15 םנופ גָאט םניא .טלָאוו

 יצינזָאוו רעדנָאסקעלַא ריציפָא-ןטָאלפ ןשיסור םעד ןוא ווָאבייל ךורב ןדיי םעד

 ןיא טגיילעצ טָאה'מ סָאוו ,ןפיוהרעטייש ַא ףיוא טייהרעקידעבעל טנערברַאפ

 טָאה יוזָא .טקוקעג ןבָאה ןוא ןשטנעמ ןענַאטשעג ןענייז םורא ןוא םורָא ןוא .סַאג

 םעד "טצישַאב, יז יוו ןעז לֶאז'מ זַא ,טלַאוועג טָאה יז .ןסייהעג אנָא אצירַאצ יד

 ...ןביולג ןכעלטסירק

 ןדנוברַאפ זיא סָאוו ,לטיפַאק עקירעיורט סאד טקידנעעג ךיז טָאה יוזַא

 עטכישעג רעד טימ ךיוא ןוא קסנעלַאמס ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד טימ

 טניז רֶאי טרעדנוה ייווצ יוו רעמ ןיוש זיא'ס ןוא .ללכב דנַאלסור ןיא ןדיי ןופ

 קיטילַאּפ רעד ףיוא לפמעטש א טגיילעגקעווַא טָאה'ס רעבָא ,ןעשעג זיא סָאד

 .אנווָאנָאהַאי אנַא ךַאנ ןעמוקעג ןענייז סַאוו ,ןרַאצ יד ייב ןדיי וצ גנולעטש רעד ןוא

 רעד ןעוו ,1917 רֶאי םנופ עיצולָאווער רעד זיב סָאד ךיז טָאה ןגיוצעג ןוא
 ...ןלַאפעג זיא סווָאנַאמָאר יד ןופ רעטצעל

 ףיוא תוריזג ןבעגסיזרַא םייב ןוא .רוד וצ רוד ןופ ןעגנַאגעגרעביא זיא'ס

 טוט רע זא ,ןסייחעג טָאה'ס ןוא םינפ םורפ א טכַאמעג רַאצ רעדעי טָאה ,ןדיי

 םענוואלסַָאווארפ ,ןכעלטסירק םעד ןופ רעצישַאב ןוא רעטיה רעד, יוו סָאד

 *,ןביולג

% 
%% 

 ףיוא ןיוש ןעמ טַאה סעצַארפ-ןיצינזָאוודרעדנַאסקעלַאדווָאבייל-ךורב ןכָאנ

 טינ רעמ ןדיי ןייק ןיהַא טָאה'מ ןוא גיוא ןא טאהעג קסנעלַאמס טָאטש רעד

 -טכע ענעי ןזפ ייר רעד ןיא ןרַאוועג טלעטשעגקעווַא זיא טָאטש יד .טזָאלעגניירַא

 .םיא טניפעג'מ רעדייא טפיל טימ ןדיי ַא ןכוז ףרַאד'מ ואוו ,טעטש עשיסור

 יילרעלַא ןעמונעגנָא ץלָא טָאה'מ ןוא ,ןרָאי ןוא ןרָאי ןעגנַאגעג סָאד זיא יוזַא ןוא
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 קסנעלַאמס

 םעד יִאלָאקינ ןופ ןטייצ יד ןיא רעבָא .ןייג יוזַא רעטייוו לָאז'ס זַא ,ןעלטימ

 -וועיִאלָאקינ עשידיי עטנידעגסיוא יד ןעוו .ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןוא ןטשרע

 ,טעטש עכלעזַא ןיא ןצעזאב וצ ךיז טכער יד ןגַארקעג ןבָאה ןטַאדלַאס עקס
 ןיא טצעזַאב ךיוא ייז ןופ ךס ַא ךיז ןבָאה ,טכערניואוו ןייק טינ ןבָאה ןדיי ואוו

 ןבָאה סָאוו ,ךיוא ןדיי ערעדנַא ןעמוקעגוצ ןענייז םעדכַאנ ןוא ,קסנעלַאמס

 רעוו ןוא עדליג רעטשרע רעד ןופ רחוס ַא סלַא רעוו ,סעיגעליווירפ טַאהעג
 ,עירָאגעטַאק רעטריגיליווירפ ַא ןיא קעווַא םיא טלעטש סָאוו ,ןַאמכַאפ ַא סלַא
 ץלֶא ןרָאוועג לֶאמַא סָאוו קסנעלָאמס ןיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד זיא יוזַא ןוא

 גנורעקלעפַאב עניימעגלַא יד ןעוו ,1904 רֶאי םניא ןוא ,רעסערג ןוא רעסערג

 ןענייז ,ןשטנעמ טנזיוט קיצכעז ןוא יירד ןופ ןענאטשַאב זיא טָאטש רעד ןופ

 ןרַאוועג לֶאצ רעייז זיא רעטעפש ןוא ,ןדיי טנזיוט יירד עפַאנק ןעוועג טרָאד ןיוש

 -אקע םעד ןיא עלָאר עקיטכיוו א ןליפש ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא רעסערג ךַאנ

 ןוא ןכַאפ עלַא ןיא .טָאטש ןופ ןבעל ןלערוטלוק םעד ןיא ךיוא ןוא ןשימָאנ

 וצ טעברַאעג קיסיילפ ןבָאה סָאוו ,ןדיי ןענופעג ןעמ טָאה תוכאלמ עלַא ןיא

 ןטסילַאיצעפס ראפ טמשעג ןבָאה ייז ןופ ךס ַא ןוא טיורב לקיטש רעייז ןענידרַאפ

 .ןטפעשעג עשידיי עסיורג ןזיוואב ךיז ןבָאה ןסאג עטסנעש יד ףיוא .ךַאפ רעייז ןיא

 ןעוועג זיא סוירַאטָאנ רעשידיי ַא וליפָא .טנפעעג ןעמ טַאה קנַאב עשידיי א ךיוא

 -אטָאנ א טָאה ןטייצ ענעי ןיא לייוו ,סיינ ַא ןעוועג רָאג זיא סָאד ןוא ,טָאטש ןיא

 טקוקעג םיא ףיוא טָאה'מ ;טליפשעג עלֶאר עסיורג ַא רֶאג דנַאלסור ןיא סויר

 -ַאמס ןיא סוירַאטָאנ רעד ןוא .ןטמַאאב-סגנוריגער ןטלעטשעגכיוה ַא ףיוא יוו

 רָאג ןופ טמָאטשעג טָאה רע ןוא דיי רעקידובכב א רעייז ןעוועג זיא קסנעל

 רעייז טימ ןעזעגנָא טָאטש ןיא ןדיי ךיז ןבָאה םוטעמוא .סוחי םענעביוהעג ַא

 קסנעלַָאמס ןיא רעלדנעה-דלַאוו עשידיי יד ןוא ,עיגרענע רעייז טימ ,טייקיאעפ

 ףיוא ןטפעשעג טריפעג ןבָאה ייז ;דנַאלסור ץנָאג רעביא ןעמַאנ א טַאהעג ןבָאה

 רעמייב יילרעלַא ףיוא םיניבמ עכלעזַא ןעוועג ןענייז ייז ,רעגייטש ןטיירב א רַאג

 ;ייז טימ םענייאניא ןסקַאוועג תורוד רוד ןופ ןטלָאוו ייז יוו טקנופ ,דלֶאוו ןיא

 טָאה'ִמ ןוא ,םיוב ןדעי ןוא דרע ןאפש ןדעי טנעקעג רעדלעוו יד ןיא ןבָאה ייז

 טנגעג םניא דלַאוו סעניטַאיסעד טנזיוט טרעדנוה יירד יוו רעמ זַא ,טסואוועג

 .רעלדנעה"דלַאוו עשידיי רעקסנעלַאמס יד ןופ טנעה יד ןיא זיא

 גנוריגער עשירַאצ יד סָאוו ,ןעגנוצענערגַאב עלַא יד ןפלַאהעג טינ ןבָאה'ס

 טָאה סָאוו ,ןבעל שידיי ַא ןסקַאוועגסיוא זיא קסנעלָאמס ןיא -- טכַאמעג טַאה

 ןופ טסייג םעד ךיוא ןוא ןטייצ עטלַא יד ןופ סעיצידַארט יד טַאהעג ךיז ןיא

 ךיוא ןוא גנואיצרעד עשידיי ַא רעדניק ערעייז ןבעגעג ןבָאה ןדיי ןוא ,עיינ יד

 טָאה ןעמ ןוא ,.תורות-דומלת ןוא ןלוש טיובעגסיוזא טָאה'מ ןוא .עכעלטלעוו ַא

 ןיא עמערַא יד ןפלעה וצ דנָאּפ-םידסח-תלימג ַא ןכַאמ וצ טָאהעג ןעניז ןיא ךיוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 :גנוגעוואב ערענָאיצולָאווער יד ןביוהעגנָא ךיז טַאה סע ןעוו ןוא .טיונ א

 עשיטסילַאיצֶאס עלַא ןיא קיטעט ןעוועג קסנעלֶאמס ןיא טנגוי עשידיי יד זיא

 רעקסנעלַאמס יד טָאה גנוגעוואב רעשיטסינויצ רעד ךיוא .ןזיירק ןוא סעפורג
 -ילעטניא עשידיי א ןעוועג טרָאד זיא'ס ;רעוט עוויטקַא ןבעגעג טנגוי עשידיי

 ןעמוקנָא סָאד ןֶא רֶאנ טגָאז סָאוו ץלַא וצ טנעָאנ ןענַאטשעג זיא סָאוו ,ץנעג

 טָאה סָאוו ,ץלַא וצ ןוא ,טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא ראפ ןטייצ ערעסעב ןופ

 טימ ןעמ טָאה ןטנווָא עיירפ יד ןיא ןוא .טייקלדע ןוא טייקנייש ךיז ןיא רָאנ

 לָאזקָאוו םוצ טריצַאפשעג .דיירפ רעכעלטנגוי טימ ןוא ןעגנונעפַאה עקיטכיל

 ןעמ טָאה טרַאד ןוא ,"ןסלער יד טימ, ןעגנַאגעג ןדנוטש ןוא ןדנוטש זיא'מ ןוא

 ןוא טרַאפשעג ךיז טָאה'מ ןוא ,קיטילָאפ ןגעוו ,רוטַארעטיל ןגעוו טדערעג

 טָאה'מ ןוא ,סעביל טריפעג טָאה'מ ןוא ,שידיי ןוא שיסור קידנדער .טרעפמַאְעג

 ןפָאלטנַָא ןוא טייוו-ץעגרע ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאוו ןאב רעדעי ןוא ,טמיורטעג

 קנַאדעג ןיא ךיז טָאה'מ ןוא ,ןפורעגסיורַא ןעמיורט רעמ ךֶאנ טָאה ,טייוו-ץעגרע

 ...ןיהואוו טסואוועג ןעמ טָאה לֶאמ עלַא טינ ןוא ,ןסירעג ץעגרע ןצרַאה ןיא ןוא

 ןוא ןדיי .ןריצאפש ןעגנַאגעג טפַא ןעמ זיא קרַאּפ- "עינַאלב, םניא ךיוא

 ךיז ןבָאה ייז ןוא ;ךעלרַאפ ןיא ןוא סעפורג עצנַאג ןיא .םענייאניא ןטסירק

 יד ,טדערעג ךארפש עבלעז יד ןבָאה ןוא ,טרבחעג ערעדנַא יד טימ ענייא

 יקסניטַאּפֶָאל םעד ןיא ןוא .ןעגנוזעג רעדיל עבלעז יד ןוא טנעיילעג רעכיב עבלעז

 ןעגנַאגעג זיא קסנעלַאמס ץנָאג סָאוו ,רעטסעקרַא ןא טליפשעג טָאה סע ואוו ,ןטרַאג

 ,טבילַאב ןעוועג ןעמעלַא ייב זיא סָאוו ,דיי ַא ןעוועג רעטסיימלעפַאק רעד זיא ,ןרעה

 ,םולשב ךיז ןשיווצ טבעלעג ןטסירק ןוא ןדיי ןבָאה טָאטש ןיא םוטעמוא

 ןבָאה ארומ ןפרַאד טרַאד לֶאז'מ זַא ,ןפָארטעג טינ לֶאמ ןייא ןייק טָאה'ס ןוא

 אנא ןופ םישרוי יד זַא ,קיטיונ ןעוועג טינ ךיוא זיא'ס ןוא ,םָארגָאּפ ַא רַאּפ

 תוריזג ןבעגסיורַא םינפ ןפיוא ענימ רעמורפ א טימ טרַאד ןלֶאז אנווָאנַאהַאי

 ....ןביולג ןכעלטסירק םעד ןצישַאב ןוא ןטיהַאב, וצ ידכ ,ןדיי ףיוא

 ןעמוקעגנָא ןענייז סע זיב ,קסנעלָאמס ןיא ןעגנַאגעג ןבעל סאד זיא יוזא

 יד -- םעדכַאנ ןוא ,1914 ןופ המחלמ יד -- רעירפ .ןטייצ עקיאורמוא יד

 יד ,המחלמ א רעדיוו -- רעטעפש ןוא .גירק-רעגריב רעד ןוא עיצולַאווער

 ןיירַא ןענייז סעדנַָאב סרעלטיה ;רוד א ןופ ןבעל םניא המחלמ-טלעוו עטייווצ

 ןייא טינ ןיוש טַאה'מ סָאוו ,טָאטש יד טכָאמעג בורח ןבָאה ןוא קסנעלָאמס ןייק

 ענעי ןיא םוטעמוא יוו .טיובעגפיוא קירוצ רעדיוו ןוא טכַאמעג בורח לֶאמ

 ןדיי יד ךיוא קסנעלָאמס ןיא ןענייז ,הלשממ סרעלטיה ןופ ןטייצ ערעטצניפ

 קסנעלַאמס ךרוד עווקסָאמ ןייק געוו רעד רעבָא .תונברק עטשרע יד ןעוועג

 ןיא ןלַאפרַאפ טרָאד טרעוו'מ .גנאגרעטנוא וצ רעגנירדניירַא ןדמערפ ןדעי טריפ

 ןענייז םירחוס-דלַאוו עשידיי רעקסנעלַאמס עקילָאמָא יד ואוו ,רעדלעוו יד
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 קסנעלַאמס

 ךיז טליפרעד'מ ;לקניוו ןדעי טימ ןוא דרע ןַאפש ןדעי טימ טנַאקַאב ןעוועג

 ןרעוו טרַאד ;סַאפמָאק םעד ןרָאלרַאּפ םי ןטימ ןיא טָאה סָאוו ,ףיש א יוו טרַאד
 ;טלעוו יד ןשרעהַאב ןליוו סָאוו ,ענעי ןופ סעיציבמַא ןוא ןעמיורט יד ןבָארגַאב
 רעבָא ןבעל םנופ .עטכישעג ןופ םזהת ןפיט םניא ןיירַא ןעמ טלַאפ טרָאד ןופ
 טיירגעגוצ ןעוועג ןַא ביוהנָא ןופ טרָאד זיא ףוס אזא .טקעמעגפַא ןעמ טרעוו
 ...טַאהעג ןעוו ןבָאה ןדיי סָאוו ,אנוש ןטסנסיבראפ םעד ,ןרעלטיה ראפ
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 וועשיביוקיאראמאס

 ןיב ,וועשיביוק רעטציא טסייה סָאוו ,ָארַאמַאס טָאטש רעד יל
 ןרַָאי-רעדניק עניימ טימ ודנוברַאפ יז זיא ךַאד רעבָא ,ןעוועג טינ לָאמנייק ךיא
 דאב א טַאהעג באה ךיא רעדייא ךאנ טרעהעג ךס א רעייז ריא ןופ בָאה ךיא ןוא
 .סיוא טעז "דנַאלסור-ףיט, ןיא טַאטש עסיורג א יוזַא יוו םעד ןגעוו ףירג

 -יא ךיא בָאה ןרָאידרעדניק עניימ ןיא ךֶַאנ ַארַאמַאס ןופ ךס א טרעהעג

 ;"רסיק םעד טנידעג, טרַאד טָאה ,םולשהדזילע ,עטַאט ןיימ סָאוו ,םעד רעב

 טרָאטעג טינ ןבָאה ןדיי ואוו ,טָאטש רעשיסור רעטלַא רענעי ןיא זיא רע

 רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא יימרַא רעד ןיא טַאדלָאס א ןעוועג ,ןעניואוו

 ןלייצרעד וצ ןוא ןלייצרעד וצ טַאהעג םעד ןגעוו טָאה רע ןוא ,ןטירד םעד

 יוזַא ןורכז ןייז ןיא ךיז טָאה ארַאמָאס ןיא ןעניד סָאד ;תוישעמ רועיש א ןַא

 וליפַָא זַא ,טגיילעגקעווא לפמעטש ןקרַאטש אזַא םיא ףיוא ןוא טצירקעגנייא

 םיא סָאד ךיז טַאה ,ןרָאי לסיב שפיה א קַעווַא ןיוש ןענייז סע יוו םעדכָאנ
 זעוו זַא ,טסואוועג ןיוש ןעמ טָאה בוטש ןיא זדנוא ייב ןוא ,טכַאנייב טמולחעג

 .יירשעג א טימ טכַאנייב ףיוא ךיז טפַאכ רע רעדַָא ,ףֶאלש ןופ טנייוו עטַאט רעד

 ַארַאמָאס ןיא זיא רע זַא ,טמולחעג רעדיוו ןיוש םיא ךיז טָאה סע זַא ,ןמיס א זיא
 ...יימרַא סרסיק םניא טרַאד טניד רע זַא ןוא

 ,ףירגַאב א ןפַאשעג ךיז טָאה ,בוטש ןיא רעדניק יד ייב ,עלַא זדנוא ייב
 ַא זיא ,ןדערסיורַא סָאד טגעלפ עטַאט רעד יוו ,עירַאמַאס רַעדָא ,ָארַאמַאס זַא

 ןעוועג ןענייז רימ ;ןטַאט םעד טעשטומעג ןוא טקינייפעג טָאה'מ ואוו ,םונהיג

 זרעווש אזא טַאהעג טינ יאדווַא עטַאט רעד טלֶאוו עירָאמָאס טינ ןעוו זַא ,רעביז

 עסיורג יד טימ רעטניוו רעד ןֶא טמוק סע ןעוו רעקרַאטש ךַאנ טרעוו סָאוו ,טסוה

 ,ריא רַאפ טָאהעג ארומ ןבָאה רימ ;טַאהעג טנייפ טָאטש יד ןבָאה רימ ןוא .ןטלעק

 םנופ ןעמוקעג גַאט-רעטניוו ןטלַאק ַא ןיא זיא עטַאט רעד ןעוו לֶאמ עלַא ןוא
 ךיז ןופ ןפרַאוופָארַא םייב טסוהעצ לֶאמ עלַא יוו רעמ ךַאנ ךיז טָאה ןוא דיראי
 ,בוטש ןיא רעדניק עלַא ,רימ ןבָאה ,קילשַאב םעד ןוא פולוט םעד ,עקרוב יד

 רימ ןבָאה קנַאדעג ןיא ןוא תונמחר טימ םיא ףיוא טקוקעג ,עמַאמ יד ךיוא ןוא
 ןעוו .טכענ-רעטניוו עטלַאק יד טימ ןוא עירַאמַאס טימ ןדנוברַאפ ןטסוה ןייז
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 וועשיבוק-ארַאמַאס

 סעציילפ יד ףיוא סקיב ַא טימ טסָאּפ ַא ףיוא ןענַאטשעג ץעגרע טרַאד זיא רע
 .ןייטשנייא טזָאלעג טינ טרָא ןא ףיוא םיא טָאה טניוו רעד ןוא

 ןייש ןוא םערַאוו זיא סע זעוו ,רעמוז ַא ןַארַאפ ךיוא זיא ארַאמַאס ןיא זא

 טָאטש יד ןבָאה רימ ;ןלַאפעגנייא טינ לֶאמנייק זדנוא זיא סָאד -- ןסיורד ןיא
 רעקסטַאדלַאס-שיסור טימ ,ןטלעק ןוא טסערפ עשיסור טימ ןדנוברַאפ קידנעטש
 ןעגניז ןטַאדלָאס עשידיי סָאוו ,ךעלדיל עקירעיורט יד טימ ןוא טייקגנערטש

 :טרֶאד

 ,עקיִאק רענרעזייא רעד ףיוא

 ;סנפָאקוצ ץעינָאר םעד טימ

 ,טקערטועעגסיוא סיפ יד

 .טקעדעגוצ ?עניש םעד טימ

 ינלַאווינד רעד ןיירָא טמוק

 ;יירשעג ַָא טיג ןוא

 "ואדרַאמ ָאיִאקסווָאד עז ,יִאווַאטסוו,

 *.יינז) םעד ןקינייר ףרַאדי'מ

 שטָאכ ןוא ,טָאהעג ביל טינ ארַאמַאס טָאטש יד ןבָאה רימ שטַאכ רעבַא

 טָאה רע ןעוו ןטייצ יד ןופ ןלייצרעד טגעלפ עטַאט רעד סַָאוו ,תוישעמ יד

 ביל ךֶאד רימ ןבָאה ,עקירעיורט ןעוועג ןענייז ,עירָאמָאס ןיא רסיק םעד טנידעג
 רעד ךיוא זַא ,דשוח טציא ךֶאנ ןיב ךיא ןוא ,תוישעמ עלַא יד ןרעה וצ טַאהעג

 ...ןלייצרעד וצ ייז טָאהעג ביל טִאה עטַאט

 ןיא זיא רע ןעוו ןטייצ ענעי ןגעוו טלייצרעד טינ ןעד רע טַאה סַאוו ןוא

 !טַאדלָאס ַא ןעוועג ארַאמָאס

 -עג טכַאנייב זיא רע ואוו .טָאטש רעד רעסיוא טסַאפ ַא טימ השעמ א

 סנטייוורעד ןופ טירט טרעהרעד גנולצולפ טָאה ןוא ןיילַא רענייא ןענַאטש

 ןעירשעגסיוא רע טָאה קערש רַאפ קידנרעטיצ יוו ;ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןוא

 טינ טָאה רענייק ןוא ,לֶאמ יירד ןוא לֶאמ ייווצ ןוא לֶאמ ןייא "םַָאט ַאטק,

 -סיוא -- לוק ןייז טימ טינ -- טָאה רע יוו םעדכָאנ וליפָא יוו ;טרעפטנעעג

 ,סנטייוו ןופ ןגָארט וצ ךיז טרעהעגפיוא טינ טירט יד ןבָאה ,"יִאטס, ןעירשעג

 -סיוא טָאה רע ןוא ןפרַאוועגפיורַא ארומ ערעסערג ַא ךאנ םיא ףיוא טָאה סאד ןוא

 רעטעפש ןוא ,טרעהעג ךיז ןבָאה טירט יד ןענַאוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןסָאשעג

 ...וק א ןסָאשעג רעטצניפ רעד ןיא טָאה רע זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה

 ןופ רידנַאמָאק רעד ןעוועג זיא סָאוו ,ריציפָאדרעטנוא ןא טימ השעמ א

 ןרעה וצ טַאהעג ביל טָאה סָאוו ןוא (לייט רעשירעטילימ רעניילק ַא) "דָאווזווש ַא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טימ ןעיירשסיוא סָאד -- ץלַא ןופ רעמ ןוא ,ןעוועדנַאמָאק םייב לוק ןגייא ןייז

 :עדנַאמָאק יד תלשלש ןקסטַאדלַאס ןלעיצעפס א

 !לוא-ַארקַאנ, --

 ןיא רעדניק יד ,רימ ןבָאה ,"לוא-ַארקַאנ, רעד ,סניוזַא זיא סָאד סָאוו

 ןעגנולקעג רָאג סאד טָאה ןרעיוא יד ןיא זדנוא ייב ;טסואוועג טינ ,בוטש

 רענעסקַאוורעד א סָאוו וצ ןענַאטשרַאפ טינ ןבָאה רימ ןוא ,*ואערקע, יוו סעפע

 טָאהעג ביל ןבָאה רימ רעבָא .לוק ןפיוא ןעיירשסיורַא סניוזַא רָאג ףרַאד שטנעמ

 ןופ ריציפָא-רעטנוא ןשיסור םענעי ךַאנ טכַאמ עטַאט רעד יוו ןעז ןוא ןרעה וצ

 ןגַָארטעג ןוא ןטַאדלָאס ןיא טליפשעג ןיילֶא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ןוא ,ארָאמָאס

 ןוא ,"ואערקע, ןעירשעג ךיזא רימ ןבָאה ,סקיב א יוו לסקַא ןפיוא םיזעב םעד

 -רעטנוא סנטַאט םעד ייוו יוזַא טקנופ ןעיירש רימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ

 ...עירַאמָאס ןיא ריציפָא

 ןטַאט םנופ ןבָאה רימ סָאוו ,סעדנַאמָאק עקסטַאדלָאס ערעדנַא יד טנייה

 !ארַאמַאס טָאטש רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה רע סָאוו ,תוישעמ יד ןיא טרעהעג

 -םָאגַאש, ןוא ,יִאיסיִאווד, ןוא ,*ַאיסיִארטס, ןוא ,יעיגָאנ'ק, ,"ָאשטעילפ אנ,

 זעגנולקעג ןבָאה סָאוו ,רעטרעוו עכלעזַא ךֶאנ ןוא ,"שרַאמ-םָאגעיב, ןוא ,"שרַאמ

 רעזדנוא ףיוא טיירדעגרעביא ןבָאה .בוטש ןיא רעדניק יד ,רימ סָאוו ןוא ,דליוו

 ,רדח םנופ ןעגנַאגעג טכַאנייב ןענייז רימ ןעוו ,רעטניוו ןוא .רעגייטש םענעגייא

 ןוא ,"יטכַאבעד-יטכַא, ייברעד קידנעגניז ןטַאדלָאס יוו טרישרַאמעג רימ ןבָאה

 -רַאמעג יאדווא עטַאט רעד טָאה יוזַא טקנופ זַא ,טלעטשעגרַאפ ךיז בָאה ךיא
 ...עירַאמָאס ןיא טנידעג טָאה רע ןעוו ןטַאדלָאס ערעדנַא טימ םענייאניא טריש

 .ךעלגניי ערעדנַא יד טימ םענייאניא ?יטכַאבעד-יטכַא, לדיל סָאד קידנעגניז
 .רעטרעוו טקַאהעג ךיא בָאה ,רדח םנופ ןעגנַאגעג טכַאנייב רימ טימ ןענייז סָאוו

 ןעגנַאגעג זיא ,ךיא קנעדעג ,לדיל סָאד ןוא ,ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא סָאוו

 :לוזָא

 ,ָאקשינָאפעד יטכָאבעד-יטכָא,

 ,ָאקשינָאד יקיעפָאק ירט

 ,וועטַאכ עינ געינעד םעיסָאוו

 *.ןדיִאּפ עינ ַאטַאדלָאס ַאז

 ,טפַאכעגרעטנוא ןבָאה ךעלגניי עלַא סָאוו ,רָאפניירַא רעד ןעוועג זיא סָאד

 | :יוזא ןעגנַאגעג זיא רעטייוו ןוא

 ,קָאזָאק ָאז ודיָאפ ,ודיאּפ
 *.קָאבָאק טימ לסיש עלופ ַא
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 וועשיבוק- ַארַאמַאס

 רעד .טיג ןיוש ךיא קנעדעג עקירעביא סָאד .ןעגנַאגעג סָאד זיא יוזַא

 קידנעייג .ןעגנוזעג ןבָאה רימ סָאוו לדיל עשרעדניק סָאד סָאוו ,רָאנ זיא רקיע
 ןוא רימ ייב ךיז טָאה ,עניַארקוא ןיא לטעטש שידיי ןיילק ַא ןיא רדח םנופ

 טָאטש רעטייוו רעד טימ ןדנובעגפיונוצ ךעלרעדירב ערענעלק עניימ ייב ךיוא

 ביל טינ ןבָאה רימ סָאוו ןוא זעוועג טינ לֶאמנייק ןענייז רימ ואוו ,ארַאמַאס

 ןוא "ואערקע, טימ טעשטומעג טרָאד ןטַאט םעד טָאה'מ סָאוו רַאפרעד טַאהעג

 עסיורג טימ ןוא "ָאיסיִאווד, טימ ןוא ,י'ִאיסיִארטס, טימ ןוא "ָאשט-עילפַאנ, טימ

 ,ןלַאפנייא טנעקעג טלָאמעד סָאד טָאה ןעמעוו ןוא .ןטלעק עקרַאטש ןוא טסערפ

 ןייז ךיוא רעדירב ערעגניי ייווצ עניימ ןופ רענייא טעוו רעטעפש ןרָאי טימ זא

 רֶאנ ,יימרָא סרַאצ םניא טינ ןיוש רעבַא ,ָארַאמַאס טָאטש רעד ןיא טַאדלָאס א

 םענעגייא ןייז טימ ןגָאלש טרַאד ךיז טעוו רע זַא ןוא ,רעשיטעווֶאס רעד ןיא

 !1917 ןופ עיצולָאווער רעד ךאנ ,גירקדרעגריב ןסיורג םעד ןיא ןליוו

 1932 ןיא ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא .ןלַאפנייא טנעקעג טינ סָאד טָאה םענייק

 סקעז עצנַאג טָאה רעכלעוו ,רעדורב ןיימ טימ דנַָאלסור-טעוואס ןיא ןפָארטעג

 ראפ ןטנָארפ עלַא ףיוא ןגָאלשעג ךיז ןוא יימרַָא רעטיור רעד ןיא טנידעג רָאי

 ןכָאז ערעדנַא רֶאג ארָאמַאס טָאטש רעד ןגעוו רימ רע טָאה ,דנַאלסור רעיינ רעד

 א -- רֶאנ ,םענייק וצ תונעט ןייק ,םענייק ףיוא ךיז ןגָאלקַאב ןייק ;טלייצרעד

 יד ןגעק טריפעג טָאה'מ סָאוו ףמַאק ןרעטיב ןוא ןרעווש א ןגעוו עטכישעג

 טלָאוועג עיצולָאווער עשיסור יד ןבָאה פָאוו ,םיאנוש ענעגייא ןוא עדמערפ

 .טולב ןיא ןעקנירטרעד

% 
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 ןטייצ יד ןיא ךֶאנ ןרָאוועג טעדנירגעג זיא יז .טָאטש עטלַא ןַא זיא ארַאמאס

 רעטייוו טפַאשרעה רעייז ןטיירפשרַאפ ןעמונעג ןבָאה ןרַאצ רעווקסַאמ יד ןעוו

 .ינזָארג ןַאוויא ןופ ןטייצ יד ןיא ךַאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאד ןוא ,חרזמ וצ

 ןעמונרַאפ טָאה ןעמ ןעוו ןרָאוועג טכאמעג זיא םעד ןיא טירש רעטשרע רעד

 רעטעפש רֶאי ריפ טימ .1552 רֶאי םניא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןָאזָאק טָאטש יד

 סָאוו ןעניוועג וצ ,ןעוועג זיא ליצ רעד :ןַאכָארטסַא טַאטש יד ןעמונרַאפ ןעמ טַאה

 ןוא רעטייוו ץלַא ןרַאּפש ךיז ןוא עגלָאוו רעד ןופ ןגערב יד ייב דנַאל רעמ

 ןעוו ,1586 ןיא .ינזַארג ןַאוויא ןופ טיוט ןכָאנ רֶאי ייווצ ןוא ,חרזמ םוצ רעטייוו

 -ַאוויא רָאדָאיִפ רַאצ רעקיניזכַאווש רעד ןסעזעג זיא דנַאלסור ןופ ןַארט ןפיוא

 סוגסיוא םייב ןעמ טָאה ,הכולמ יד טריפעג טָאה ווָאנודָאג סירָאב ןוא ,שטיווָאנ

 ןבעגעג ןעמַאנ א ריא ןוא טָאטש עניילק ַא טיובעגסיזא עקרַאְמַאס ךייט םנופ

 .ָארָאמַאס
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -עטַארטס ןימ א יוו ןעניד טפרַאדעג טָאטש עניילק יד טָאה גנַאפנָא ןיא

 יד ןגעק טריפעגנָא ןטייצ ענעי ןיא טָאה'מ סָאוו ,ףמָאק םניא רטנעצ רעשיג
 סָאוו םעד קנָאד א רעבָא .םיצירפ עכייר ןופ ןפיולטנַא ןגעלפ סָאוו .םירעיופ

 ןבָאה סָאוו ,ןגעוו-סלדנַאה טָאהעג טָאה יז ןוא עגלַאוו רעד ייב טייטש ארַאמאס

 טימ ,לַארוא ןטימ דנַאלסור ןופ לייט ןלַארטנעצ םעד ןדנוברַאפ שיפַארגַאעג

 ןטנצעביז םניא ךַאנ יז זיא ,עיסרעפ טימ ךיוא ןוא עיִזָא-לטימ טימ ,ריביס

 ןוא טעטש-סלדנַאה עשיסור עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא ןרַאוועג טרעדנוהרַאי

 ןוא רעסערג ץלָא ןרָאוועג לֶאמָא סָאוו זיא גנורעקלעפַאב ריא ןופ לֶאצ יד

 .רעסערג

 -מַערַא יד ןסקַאוועג ךיוא זיא טָאטש רעד ןופ ןסקַאוו םעד טימ םענייאניא

 טימ ןבעגעגפָא טינ ךיז טָאה סָאוו ,גנורעקלעפַאב רעטושפ רעד ןופ טייק
 -עג טָאה'מ סָאוו ,םירעיופ עמערַא יד ןטילעג ןבָאה עלַא יוו רעמ ןוא ,לדנָאה

 עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו ,רעטעפש ןוא .יירעפַאלקש ןיא ןטלַאה

 ןיא עלַאר עקיטכיוו ַא רעייז טליפשעג ַארַאמַאס טָאטש יד טָאה ,ןטנוב-םירעיופ

 רֶאי םניא ןעמוקעגרַָאפ טרַאד זיא ןימ םעד ןופ טנוב רעטסערג רעד ןוא ,םעד

 םירעיופ עמערַא יד זַא ,טלייצרעד טרעוו עטכישעג רעשיסור רעד ןיא .0

 -לַא עדַאוועיִָאוו ןקיטרָאד םעד ןגעק טנוב א טכַאמעג ןַאד ןבַאה ארַאמָאס ןיא

 םיצירפ עלַא עגלָאוו רעד ןופ ןרעסַאוו יד ןיא ןעקנורטרעד ןבָאה ייז ןוא ווַאמיפ

 .לוטיט "ןשיטייל, א סעפע טַאהעג טַאלג ןבָאה סָאוו ,יד ךיוא ןוא עכעלטסייג ןוא

 דנַאטשפיוא רעסיורג רעד ןעמוקעגרַאפ דנַאלסור ןיא זיא טייצ רענעי ןיא

 ארומ א ןפרָאוועגפיורַא טַאה רעכלעוו ,ןיזאר ַאקנעטס קָאזַאק רענַאד םעד ןופ

 ןעמַאנ סעמעוו ,ןָאמַָאטַא רעקצַאזָאק רעד ;שטיווָאליאכימ יעסקעלַא רַאצ ןפיוא
 -ַאב ענייז טימ טָאה ,סעדנעגעל ןיא טליהעגנייא גָאט ןקיטנייה זיב ךֶאנ זיא'ס

 םיא וצ ןענייז םוטעמוא ןוא טָאטש וצ טָאטש ןופ טרישרַאמעג תולייח עטנפָאוו

 רע ןעוו ןוא ,עטעדווירקעג יד ןזא עטקירדרעטנוא יד ,עמערַָא יד ןענַאטשעגוצ

 ןרעיוט יד םיא ראפ ןעמ טָאה ,ןעמוקעגנָא ארַאמאס ןייק תונחמ ענייז טימ זיא

 טָאה רע סָאוו ,גיז רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,טנפעעג טָאטש רעד ןופ

 ,גנוריגער רעד ןגעק ןביוהעגפיוא טָאה רע סָאוו דנַאטשפיוא םעד ןיא טַאהעג

 -עג טלָאמעד טָאה'ס סָאוו ,גנונעדרַא רעצנַאג רעד ןגעק ןוא עכייר יד ןגעק
 טקירדרעטנוא דנַאטשפיוא םעד טָאה גנוריגער עשירַאצ יד .דנַאלסור ןיא טשרעה

 ןוא עווקסַָאמ ןייק ןרַאוועג טריפעגקעווא רענעגנַאפעג ַא זיא ןיזאר אקנעטס ןוא

 םוצ טקינייפרַאפ ןפוא ןעמַאזיורג ןוא ןכעלקערש ָא ףיוא םיא ןעמ טָאה ןטרַאד

 .טיוט

 ךַאנ טָאה ןיזַאר אקנעטס ואוו ,טָאטש עטצעל יד ןעוועג זיא ָארַאמָאס

 -נייא ךַאד םיא ךיז טעוו'ס זַא ,טפָאהעג ךֶאנ טָאה רע ואוו ןוא יירפ טמעטָאעג
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 יועשיבוק--אדאמַאס

 -רעה יד ךיוא ןוא עיטסַאנידדווָאנַאמָאר רעד ןופ טכַאמ יד ןכערבעצ וצ ןבעג

 רעטצעל רעד ןעוועג זיא ארַאמָאס .עכריק רעד ןופ עכעלטסייג יד ןופ טפַאש
 טָאה סָאוו ,קַאזָאק רענָאד םעד ןופ ערעירַאק רעקידמערוטש רעד ןיא ּפַאטע
 ךַאנ ןוא .דנַאלסור ןופ עטכישעג רעד ןיא ןבירשעגניירַא עדנעגעל ַא יוו ךיז

 רעלַאנָאיצֶאנ רעסיורג רעד ןבילבעג קלָאפ ןשיסור םייב רע זיא גָאט ןקיטנייה זיב

 ןדעי ןיא ;עטקירדרעטנוא ןוא עמערַא יד ןעיירפַאב ןעמוקעג זיא סָאוו ,דלעה

 טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא ןוא עווקסַאמ ןיא -- עיצולָאווער רעד ןופ םואעזומ
 עשיסור עיינ יד ןוא .סקואוו ןלופ ןיא עוטַאטס א ענייז טייטש -- דנַאלסור ןופ

 טביוה עיצולַאווער רעשיסור רעד ןופ עטכישעג יד זַא ,ןטלַאה רעקירַאטסיה

 טגעלעגקַעווַא 1670 ןיא טָאה סָאוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .םיא טימ ןֶא ךיז
 רעשיסור רעטלַא רעד ךיוא .1917 ןיא ןעשעג זיא'ס סָאוו םעד ראפ ןדָאב םעד

 ןטנוב עקידרעירפ יד ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ,טלַאה וואנָאטַאלפ רעקירַאטסיה

 -ער א ןעוועג רקיע רעד ןענייז ןוא רעטקַארַאכ ןלַאקָאל א זיולב ןגָארטעג ןבָאה
 ןיזאר אקנעטס ןופ דנַאטשפיוא רעד טַאה ,ןכַאזרוא עשימַאנָאקע ןופ טאטלוז

 ןגעק טדנעוועג ןעוועג זיא ןוא רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ-ןיימעגלַא ןַא ןגַארטעג

 .(*דנַאל ןיא טשרעהעג ןַאד טָאה סָאוו ,גנונעדרַא רעכעלטפַאשלעזעג רעצנַאג רעד
 טרעדנוהרָאי ןטנצעביז םניא ךֶאנ זיא סָאוו ,דנַאטשפיוא ןסיורג םענעי וצ ףוס א ןוא

 ,דנַאלסור ןופ עטכישעג רעד ןיא עיצולָאווער רעד ןופ גנַאפנָא רעד ןעוועג

 ןיהואוו ןוא וועשיביוק רעטציא טסייה סָאוו ,ָארַאמַאס טָאטש רעד ןיא ןעמוקעג זיא
 ןיוש ןענייז תונחמ סרעלטיה ןעוו ןטייצ יד ןיא קַעווַא זיא גנוריגער עשיטעווַאס יד

 .עווקסָאמ ןופ ןרעיוט יד ייב ןענַאטשעג

% 
* 

 טרַאטעג טינ ַארַאמָאס ןיא ןדיי ןבָאה 1917 ןופ עיצולָאווער רעד זיב

 ךיז ןבָאה ,יַאווטסלעטישזָאווַארפ. טַאהעג ןבָאה סָאו: ,עכלעזַא זיולב .ןעניואוו

 ענעי ןיא טריפעג ךעלנייוועג ךיז טָאה'ס יוו רעבָא ;ןצעזאב טגעמעג טרַאד

 ָארַאמָאס ןיא ךיז ןבָאה'ס ןוא .ןבעגעג הצע ןַא זיא'ס יוו ןיוש ןדיי ךיז ןבָאה ,ןטייצ

 טינ טכערניואוו ןייק ץעזעג ןטיול טרָאד ןבָאה סָאוו ,ןדיי עכלעזַא ךיזא טצעזַאב

 ...טָאהַעג

 "נַעיִרָאַארַאמַאס יד טיובעגסיוא טרָאד טָאה'מ רעדייא ,1875 רַאי ןזיב

 טָאטש יד זַא ,םעד ןיא ןפלַאהעג ליפ יוזַא טָאה סָאוו ,עיניל-ןֶאבנזייא רעגרוב

 -עג ארַאמָאס ןיא ןבָאה ,רטנעצ רעקיטכיוו ַא ןרעוו ןוא ןסקַאוועצ יוזַא ךיז לֶאז

 .800 'ז 6אמא חס 2966א02 1ז0קאא |: קרעוו ןויז עז (*
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 לֶאצ ַאזַא .סעילימַאפ עשידיי קיסיירד-קיצנַאווצ ןוא ףניפ יוו רעמ טינ טניואוו

 ןוא ייווצ טימ ןוא .ןלַאירעטאמ עטלמַאזעג ןופ טנורג ןפיוא ןבעגעגנָא טרעוו

 -אב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד ןיוש טָאה ,1897 ןיא ,רעטעפש רֶאי קיצנַאווצ

 ןוא ןביז ןוא טרעדנוה יירד טימ טנזיוט זיב טכיירגרעד טרַאד גנורעקלעפ
 .(* תושפנ קיצנַאווצ

 טָאה סָאוו ,עיניל-ןאבנזייא יד טיובעג סָאוו זיא ייברעד עטסנעש סאד

 רעשיסור-טכע רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא עלַאר עסיורג ַאזַא טליפשעג
 ,ןעניואוו וצ טכער ןייק ןבעגעג טינ ןדיי טָאה גנוריגער עשירַאצ יד ואוו ,טָאטש

 -ערעטניא ץנָאג עקינייא ןבעגעגרעביא ןרעוו םעד ןגעוו ןוא .ןדיי אקווד ןבָאה

 םעד ןופ ןבילבעג ןענייז סָאוו ,ןרַאומעמ עשיסור יד ןיא ןטייהלצנייא עטנַאס
 .לעטיעט בָאקַאי רעטכיר-סגנושרַאפסיוא ןטסואווַאב

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיז ראפ לטיפַאק רעדנוזאב א זיא ןיילַא לעטיעט

 -ַאנראשט לטעטש ןשידיי םעניילק םעד ןיא ןרָאבעג .ארַאמַאס ןיא ןדיי יד

 ,ךעלגניי עשידיי ערעדנַא ךס א יוו ,רע טָאה ,עניארקוא רעד ןיא סָאוו ,ווָארטסָא

 דַאוו רעד ןיא ןקישקעווַא טלָאוועג םיא ןעמ טָאה םעדכָאנ ,רדח ןיא טנרעלעג

 לֶאז'מ זַא ,ןבילבעג זיא'ס רעבָא ,תונבר ףיוא הכימס ןגירק וצ הבישי רענישזָאל

 ,עיזַאנמיג יד טקידנעעג טָאה רע ןעוו ןוא ,עיזַאנמיג ןיא ןבעגניירַא רעסעב םיא

 טקידנעעג טָאה רע יוו םעדכָאנ ןוא ,טעטיסרעווינוא רעווקסָאמ ןיא ןיירַא רע זיא

 -סיזא ןַא ןופ טמא םוצ ןרָאוועג ןביוהרעד רע זיא ,טעטלוקַאפ ןשידירוי םעד

 רעקיצנייא רעד ןעוועג דנַאלסור רעטלַא רעד ןיא זיא רע .רעטכיר-סגנושרַאּפ

 זיא 1904 זיב 1877 ןופ ןוא ,ןעמונרַאפ טמַא ַאזַא טָאה סָאוו ,דיי רעטדמשעג"טינ

 ןקימורא םעד ןיא ןוא ארַאמַאס ןיא רעטכיר-סגנושרָאפסיוא ןַא ןעוועג רע
 ןבעל עשידיי סאד ךיוא ןוא עשיסור סָאד טנעקעג טזג טָאה רע ןוא ,טנגעג

 .טרָאד

 ףיוא סיורַא 1925 ןיא ןענייז סָאוו ,ןרַאומעמ ענייז ןיא רע טלייצרעד

 ןבָאה עיניל-ןאבנזייא רעגרובנַעירָא-ארַאמַאס יד טיובעג זַא ,זיראפ ןיא שיסור

 -ילעב יד ןעוועג ןרָאי ךס א ןענייז ייז ;יקסווַאשרַאוו ןוא ץיוורוה -- ןדיי ייווצ

 סעלעטש עטסקיטכיוו יד ףיוא ןבָאה ייז ןוא עיניל-ןַאבנזייא רעד ןופ םיתב

 זיא עיניל רעד ףיוא רעקרַאפ ןצנַאג םנופ טפיוה רע ;ענעגייא ערעייז ןעמונעג

 דיי א ןעוועג זיא רעטלַאהכוב רענווַאלג רעד :;ןאמכלעז ןעמַאנ ןטימ דיי ַא ןעוועג

 ,ןדיי ןעמונרַאפ ןבָאה סעלעטש ערענעלק יד ךיוא .טַאטשנעזייא ןעמַָאנ ןטימ

 -עגרעבירַא ךעלטעטש עשידיי יד ןופ ןבָאה עטלעטשעגנָא עשידיי עלַא יד ןוא

 -עג זייווכעלסיב זיא יוזַא ןוא ,דניירפ ןוא םיבורק ערעייז ארַאמַאס ןייק טכַארב

 .818 'ז ,19 דנַאב ת92606א88 כטטהאהסה6קתה, :עז (*



 :וועשיבוק-ַארַאמַאס

 ךיז טריפ'ס יוו ןוא ,ארַאמָאס ןיא עינָאלָאק עשידיי עשפיה ץנַאג ַא ןרָאוו
 .לוש עטייווצ א םעדכָאנ ןוא לוש ןייא טיובעגסיוא רעירפ ןעמ טָאה ,ךעלנייוועג
 -קעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ ,1880 רַאי םניא טיובעגסיוא ןעמ טָאה עטשרע יד
 ןיא ,1887 רַאי םניא טיובעגסיוא ןעמ טָאה עטייווצ יד ;ןטייווצ םעד רעדנַאס
 -אב רעשידיי רעד ןופ לָאצ יד ןעוו ןוא .ןטירד םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד

 ןטייצ יד ןיא ןיוש ,1908 ןיא ןעמ טַאה רעסערג ךךַאנ ןרָאוועג זיא גנורעקלעפ
 ענייש א ןוא עסיורג ַא ,לוש עטירד ַא טיובעגסיוא ,ןטייווצ םעד יִאלָאקינ ןופ
 .ןשטנעמ טנזיוט ַא יוו רעקינעוו טינ ןיירָא טנעקעג ןיהַא ןבָאה'ס ןוא

 ...ןסיורד ןיא ןענוואד טינ ךֶאד ןלעוו ןדיי

 -עג עשידיי יד טָאה'מ ןעוו סָאוו זיא ייברעד עטסשיטסירעטקַארַאכ סָאד

 ייז ןוא ךעלצעזעג לעיציפָא טכַאמעג ,1895 רָאי םניא ,ַארַאמַאס ןיא עדניימ

 ןבָאה ,ןענווַאד וצ ואוו ןבָאה ןלָאז ייז זַא ,לוש ַא ןעיובוצסיוא טכער יד ןבעגעג

 טעדנירגעג ךיוא ןיוש טרַָאד ייז ןבָאה רעטעפש ןוא ,ןלוש ייווצ טַאהעג ןיוש ייז

 יציפמ הרבח רעד ןופ גנולייטפַא ןַא ןעוועג ךיוא טרָאד זיא'ס ןוא ,הרות-דומלת א

 .ןדיי ןשיווצ גנודליב ןטיירפשראפ טימ ןבעגעגפָא ךיז טָאה סָאוו ,הלכשה

 ןגָארטעגניירַָא ןבָאה -- ןיזוַאומעמ ענייז ןיא לעטיעט טלייצרעד -- ,ןדיי

 יד ,קירבַאפ-רעקוצ עטשרע יד .ַארַאמַאס ןופ טנגעג ןצנַאג םניא ןבעל ךס א

 ַארַאמָאס ןיא סענָארַאקַאמ ןופ קירבָאפ עטשרע יד ךיוא ןוא יירעיורב-ריב עטשרע

 -עגנייא טוג טרָאד ןבָאה סָאוו ,יד ןעוועג ךיוא ןענייז ייז .ןדיי טיזבעגסיוא ןבָאה

 -- טנַאסערעטניא זיא סע, ןוא דנַאלסיוא ןייק ץייוו ןופ טרַאפסקע םעד טנדרַא

 -ברעמ ןייק דנַאלסור ןופ רעייא ןריפסיורַא סאד ךיוא סַאוו -- רע טביירש

 םעד ןיא ןבָאה ייז ןוא ,"ַארַאמָאס ןיא ןדיי יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה עּפָארייא

 .גנונעדרַא א ןוא קלָאט ָא ןגַארטעגניירַא

 ןבָאה .עיגרענע רעכעלנייוועגרעסיוא רעייז טימ ,ןטייקיאעפ ערעייז טימ

 טנעגעג ןצנַאג םעד ןיא ןוא ַארַאמָאס ןייק ןבעל טימ טלעוו ַא ןגַָארטעגניירַא ןדיי

 ָאזַא טימ טלקיווטנַא טרַאד ךיז טָאה סָאוו .לדנאה םעד ןיא .םורַא ןוא םורָא

 סָאוו יד ןשיווצ ןוא .טפַאלקעג טָאה סָאוו ,קפוד רעד ןעוועג ייז ןענייז ,טעפמיא

 טכַאמעג טָאטש יד ןבָאה סָאוו ,יד ןשיווצ ,טָאטש יד ןעיוב ןפלָאהעג ןבָאה

 -סלדנַאה עטסערג יד טימ ןדנוברַאּפ יז ןוא רעטנעצ-סלדנַאה ןקיטכיוו א רַאּפ

 יד טיול ןבָאה סָאוו ,ןדיי עכלעזַא ךס ַא ןעוועג ןענייז .טלעוו רעד ןיא טעטש

 יַארַאמַאס ןיא ןעניואוו טרָאטעג טינ רָאג גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ ןצעזעג

 ןבָאה סָאוו ,ןשינגייצ ןגירקסיורַא ןוא "הצע ןַא ןבעג, טזומעג ךיז ןבָאה ייז ןוא

 -לעב+ אזַא ןוא ַאזַא זיא רעד ןוא רעד זא ,"לעיציפָא ןקיטעטשַאב, טלָאזעג

 .ייִארָאמַאס ןיא ןעניואוו וצ טכער ַא םיא טיג ,סע טסייח ,סָאד ןוא ,"הכאלמ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןיא ,ןענייז סָאוו ,ןזָאירוק ןעמוקעגרָאפ םעד בילוצ ןענייז לֶאמ ןייא טיג
 טלייצרעד זָאירוק אזַא םענייא ןגעוו .קירעיורט ץנָאג ןעוועג ,ןעמונעג טנורג

 סָאד טיג רע ןוא ,תונורכז ענייז ןיא רעטכיר-סגנושרַאפסיוא רעשידיי רעד

 .ייברעד ןעוועג ןיילַא דָארג זיא רע לייוו ,ןטייהלצנייא טימ רעביא

 .עיראלעצנַאק רעקסייצילָאּפ רערַאמָאס ַא ןיא סָאד ךיז טֶָאה טליפשעגפַא

 עניילק יירד ןוא בייוו ַא ,ןַאמ א ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאוו ,עילימַאפ עשידיי א
 .ךעלנייוועג יוו ,ייז ןבָאה ייברעד .ןביירשרַאפ ךיז ןעמוקעגניירַא זיא ,רעדניק

 ןפראד ייז עכלעוו טיול ,ןשינגייצ עלעיצעפס יד ךיוא ןוא ןטרַָאפסַאּפ יד ןזיוועג

 טינ ןרָאט ןדיי ואוו ,ארַאמַאס טָאטש רעד ןיא ןעניואוו וצ טכער יד ןבָאה
 -וג רענדַארג ,יקנירק לטעטש םעד ןופ ןעמוקעג זיא עילימַאפ יד .ןעניואוו

 -ייצ עלעיצעפס יד ךיוא ןוא ןטרָאפסַאּפ יד ןגָארקעג ייז ןבָאה טרָאד .עינרעב

 לטעטש םעד ןיא עטסַָארַאטס רעד זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע רעבָא ,ןשינעג

 -עגסיוא זיא סע ןוא ןריפָאּפ יד ןיא *תועט םעניילק, ַא טכַאמעג טָאה יקנירק

 ...ירעכעלב, א זיא ענייז בייוו יד ןוא "ןירָאטיינ, ַא ןיא ןַאמ רעד זַא ,ןעמוק

 וצ טָאטשנָא ;תורצוי יד ןטיברַאפ טַאלג ,םינפַא ,טָאה עטסַָארַאטס רעד

 טָאה ,ןירָאטיינ ַא זיא בייוו יד ןוא רעכעלב א זיא ןַאמ רעד זַא ,ןביירשרַאפ

 רַאטערקעס א טָאה ןטייצ ענעי ןיא יוו יוזַא ןוא ,טרעקרַאּפ טקנופ ןבירשרַאפ רע

 ,ןעגנַאלרַאפ וצ טכער א טַאהעג לֶאפ אזַא ןיא עירַאלעצנַאק רעקסייצילַאּפ ַא ןופ

 ,הכאלמ-לעב אזַא ןוא אזַא זיא רע זַא ,שינעגייצ ַא טזייוו סָאוו ,דיי רעדעי זַא

 יד זַא ,טגנַאלרַאפ רע טָאה ,הכאלמ יד ךעלקריוו עקַאט ןעק רע זַא ,ןזייווַאב לֶאז

 זיא יז זַא ,ןזייוו ןוא ךאד א ףיוא ןכירקפיורַא לָאז ןדיי רעקנירק םעד ןופ בייוו

 .ןריפַאּפ יד ןיא ןבירשרַאפ זיא סע יוו ,"רעכעלב, ַא ךעלקריוו

 רעקסייצילֶאּפ רעד ןופ ראטערקעס רעד ,םכח א ןייז טלָאוועג טָאה רע

 ןעוועג דֶארג זיא יורפ יד םערַאוו .עשר א ןוא םכח ַא .ארַאמַאס ןיא עירַָאלעצנַאק

 ךיז טָאה יז יוו ןעזרעד טָאה רַאטערקעס רעד ןוא ,?ןטַאנָאמ עכיוה, יד ןיא

 ,ןזייוו ןוא ךאד ןפיוא ןכירקפיורַא לֶאז יז זַא ,טגָאזעג ריא טָאה רע ןעוו ,ןקַארשרעד

 יסאפש, לסיב א ןבָאה טלָאוועג קראטש רעייז טָאה רע ."רעכעלב, ַא זיא יז זַא

 םיא טימ ןהנעטנייא טפרַאדעג גנַאל טָאה לעטיעט ןוא .טולב ןדיי ַא ןפַאצרַאּפ ןוא

 עשידיי ענעקַארשעצ יד לֶאז רע זַא ,טלעופעג ךֶאד םיא ייב טָאה רע זיב ןטעב ןוא

 -אמ עכיוה, יד ןיא זיא סָאוו ,יורפ ַא זַא ,ןרעדַאפ טינ ןוא ןזָאלפָא עילימַאפ

 רע לֶאז ."רעכעלב, ַא זיא יז זַא ,ןזייוו ןוא ךאד ַא ףייא ןכירקפיורַא לֶאז ,"ןטַאנ

 ןיא ןבירשרַאפ זיא סע יוו יוזַא זַא ,ןעמעננַא רע לֶאז ןוא טרַאוו ןפיוא ןביולג ריא

 ...סֶאד זיא יוזַא ,ןריּפַאּפ יד
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 וועשיביוק--ַארַאמַאס

. 
%% 

 ךָאנ יז טָאה ,טעפמיא ַאזַא טימ ןסקַאוועג זיא ַארַאמַאס סָאוו םעד רעביא
 יז ןעמ טָאה יוזַא .טָאטש רענַאקירעמַא ןַא ןופ ןעמַאנ םעד ןגַארקעג ןרָאי ענעי ןיא
 ַאזַא טַאה טָאטש יד סָאוו ,םעד ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי ןוא ,ןפורעג

 טכַאמעג יז ןבָאה ייז .גנולקיווטנַא ריא וצ ןגַארטעגייב ןבָאה ייז .ןגָארקעג ןעמַאנ
 ריא ןבָאה ייז ;דנָאלסור ןיא ןערטנעצ-סלדנַאה עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא רַאּפ

 ייז טָאה גנוריגער עשירַאצ יד ןוא .ךיז רַאּפ ןעמַאנ-טלעוו ַא ןפַאש ןפלַאהעג
 ןעניואוו וצ טרָאד טכער ןייק ןבעגעג טינ ייז טָאה יז סָאוו ,טימרעד "טניולַאב,

 .ןבעגעג טכער עכלעזַא אי טָאה יז ןעמעוו ,יד וליפַא טגלַאפרַאּפ ןוא

 -ייטַאב ךיז ןדיי ןבָאה ארַאמַאס ןופ ןבעל ןלערוטלוק םעד ןיא ךיוא

 -עג טָאה סָאוו ,ץנעגילעטניא רעשיסור רערַאמַאס רעד ןופ רעטנעצ רעד .טקיל

 רעד ןופ ןבעל ןקיטסייג םעד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג ןוא ןֶאט םעד ןבעג

 -סגנושרָאפסיוא ןבלעז םעד ייב עקַאט .זיוה ןיא ןדיי ָא ייב ןעוועג זיא ,טָאטש

 -סער סיורג טימ ןגיוצַאב ךיז ןבָאה עלַא ןעמעוו וצ ,לעטיעט בָאקַאי ,רעטכיר

 !טקעפ

 ןעוועג טיג זיוה ןיא רעטכיר-סגנושרָאפסיוא ןשידיי םעד ייב ןעד זיא רעוו

 יד ןדערמורַא ןוא ןעגנערברַאפ ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא ןעמ ןעוו ,ןטנווא יד ןיא

 ענעטעמס יד !ןגַארפ עשירַארעטיל ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ עטסקיטכיוו

 רעביירש יד ןופ .ןעוועג ןטנווָא ענעי ףיוא זיא ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןופ
 ךיוא ןוא ןצעלַאטיקס ,ןווָאקירישט ,ןיקרַָאג ןעז טנעקעג טפַא טרַאד ןעמ טַאה

 .רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ןעמענ עסיזרג טַאהעג ןבָאה סָאוו ,ערעדנַא

 ןיא ןרָאוועג טכַאמעג ןענייז רוטארעטיל רעד ןיא טירש עטשרע סיקרַאג

 לידוגעי, ןעמַאנ ןטלעטשרַאפ ןרעטנוא ןבירשעג ךַאנ טרַאד טָאה רע ;ַארַאמַאס

 ךֶאנ ןאד םיא ןבָאה גרוברעטעפ ןיא ןוא עווקסָאמ ןיא רעקיטירק יד ;"ַאדימַאלכ
 קידנרָאפ טָאה סָאוו ,רעטשרע רעד ןוא ,טקנעשעג טינ טייקמַאזקרעמפיוא ןייק

 ןיא ןגָארטעגקעווַא סע ןוא גנולייצרעד ַא סיקרַאג ןעמונעגטימ גרוברעטעפ ןייק

 סע טָאה ןעמ ואוו ,"ישזָאב רימ, לַאנרושז ןטמירַאב םעד ןופ עיצקַאדער רעד

 ;רעטכיר-סגנושרַאפסיוא רעשידיי רערַאמָאס רעד ןעוועג זיא ,טקורדעגפַא ךיילג

 ,ווָארובעדיָאג רָאטקַאדער רערַאמַאס םעד ייב ןעמונעגּפָא גנולייצרעד יד טָאה רע

 ,"ַאילעידעינ. לָאנרושז ןייז ןיא ןקורד וצ יז טַאהעג טינ קשח ןייק טָאה רעכלעוו
 ,"ישזָאב רימ, ןופ רַאטקַארַער םעד וצ גרוברעטעפ ןייק טריפעגפַא יז טָאה ןוא

 עטסערג יד ןבָאה ,ןרָאוועג טקורדעגפָא זיא גנולייצרעד יד יוו םעדכָאנ ךיילג ןוא

 טייקמַאזקרעמפיוא ןעקנעש ןעמונעג רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןופ רעקיטירק

 .פמירַאב ןרעוו ןביוהעגנָא רע טָאה ןָא ןַאד ןופ ןוא ,ןיקרַאג
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ייב ןטנווָא יד ףיוא טסַאג רעטפָא ןַא ןעוועג ארַאמַאס ןיא זיא ןינעל ךיוא

 ןגעוו טביירש -- גנוי רעייז ךֶאנ ןעוועג ןַאד זיא רע, .זיוה ןיא לעטיעט בָאקָאי

 יד ןיא -- .ןרַאומעמ ענייז ןיא רעטכיר-סגנושרַאפסיוא רעשידיי רעד םיא

 .ןעוועג שטנעמ רענעסָאלשרַאפ א .טשימעגניירַא טינ ךיז רע טָאה ןכערפשעג

 טָאה ןעמ סָאוו ,ןכערפשעג עקיציה יד וצ ןרעהוצוצ ךיז טַאהעג ביל טָאה רע

 .(* "טריפעג

 -רֶאי ןטנצניינ םנופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ ףוס םייב ךֶאנ ןעוועג זיא סאד

 -עגרַאפ טינ רעכיז ארַאמַאס ןיא טלָאמעד ךיז טָאה ןיילַא לעטיעט .טרעדנוה

 טימ טעוו ,טגייווש ןוא טציז סָאוו ,"שטנעמ רענעסַאלשרַאפ, רעד זַא .טלעטש

 גנוריגער רעיינ א ןופ פֶאק רעד ןרעוו טעוו ןוא עיצולֶאווער א ןכַאמ רעטפש ןרָאי

 טעוו ?שטנעמ רענעסַאלשראפ, רעד סָאוו ,עיצולָאווער יד זַא ןוא ,דנַאלסור ןיא

 ַארַאמַאס ןיא תיבה-לעב ןכעלדניירפטסַאג םעד ,םיא טעוו ,דנַאל ןיא ןכַאמ

 רעד ןיא ןבראטש רעטלע רעד ףיוא טעוו רע ןוא ,דנַאלסיוא ןייק ןפרַאוורַאפ

 ...דמערפ

 ןופ ןבעל סאד לֶאמָא טכַאמ רע ןוא ןגעוו ענייז ךי: טָאה לֶאזקיש רעד

 ...טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא -- שיגַארט יא ,טנַאסערעטניא יא ןשטנעמ א

₪ 
% << 

 ךיז ןגעלפ סע ואוו ,טקנופלטימ ַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא ארַאמַאס

 קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאוו ,רעוט ערענָאיצולַאוער ןלעטשפַא טפַא

 ןעוועג ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ .טקישרַאפ ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,ריביס ןופ םייהַא

 ןוא ןטסיצילבופ ,רעלעטשטפירש סלַא טסואווַאב ןעוועג ןענייז סָאוו ,עכלעזַא

 ןעמ טָאה ,ָארַאמַאס ןייק ןעמוקעג זיא שטנעמ אזַא רַאג יוו ןוא ,טיילסטפַאשנסיוו

 -ניא עשיסור עצנָאג יד ואוו ,זיוה ןיא ןלעטיעט ייב ןטנווֶא יד וצ טכַארבעג םיא

 ןעוו .ןטייצ ןעוועג ןענייז סע ןזא .ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא טָאטש ןופ ץנעגילעט

 ןוא קיצפופ ןוא טרעדנוה יוו רעקינעוו טינ ןעוועג ןענייז ןטנווָא עכלעזַא ףיוא

 ןענייז םוטעמוא .טסעג טימ לופ ןעוועג זיא בוטש יד .ןשטנעמ טרעדנוה ייווצ

 -כיוו יד טדערעגמורַא ןעמ טַאה םוטעמוא ןוא ,ןשטנעמ ןסעזעג ןוא ןענַאטשעג

 -לעזעג ןגעוו סעטַאבעד עקיציה טריפעג ןוא גַאט ןופ ןשינעעשעג עטסקיט

 ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז טסעג יד ןשיווצ ןוא .ןגארפ עשירארעטיל ןוא עכעלטפַאש

 .ןעגנוטכיר עשירַארעטיל ןוא עשיטילַאּפ ענעדיישרַאפ ןטָארטרַאפ ןבָאה סָאוו

 ךיז ןוא .החפשמ רעסיורג ןייא ןופ ,ענעגייא יוו ןטלַאהרַאּפ ךַאד ךיז ןבָאה ייז רעבָא

 49 'ז 113 068 כאב, : ןרָאומעמ ענויז עז (*
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 וועשיבוק--ַארַאמַאס

 סָאוו ,טפָאשדניירפ-טסַאג רעמערַאוו ןופ ערעפסַאמטַא רעד ןיא טוג טליפעג
 ןיא רעטכיר-סגנושרָאפסיוא ןשידיי םעד ןופ זיוה רעד ןיא טשרעהעג סָאה

 .ארַאמָאס

 ךס ַא ןוא ,שרעדנַא ןרַאוועג ץלָא זיא 1917 ןופ עיצולָאווער רעד ךךַאנ רעבַא

 בָאקַאי ייב ןפָארטעג טפָא יוזַא ַארַאמַאס ןיא ךיז ןבָאה סָאוו ,דניירפ יד ןופ

 -עשלַאב יד ןעוו ןוא ,םיאנוש ןרָאוועג לָאמַאטימ ךיז זענייז ,זיוה ןיא לעטיעט

 עקידרעירפ ערעייז ןופ ךס א ייז ןבָאה ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז סעקיוו
 רעד זיא רעקרַאטש ךַאנ ןוא ."ןרענָאיִצולָאווער-רטנָאק, סלַא טלפמעטשעג דניירפ
 ןַאד .גירק-רעגריב רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןרָאוועג ייז ןשיווצ סיר

 ,1918 ןופ רעמוז םעד ןיא ןוא ,טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעגרעביא ַארַאמַאס זיא
 טזָאלעג ךיז ןוא עזנעפ ןוא ןַארזיס ןעמונרַאפ ןבָאה ןקַאווָאלס-ֶאכעשט יד ןעוו
 .ןגיוצעגקירוצ טרַאד ןופ ךיז סעקיוועשלָאב יד ןבָאה ,ָארַאמַאס ןייק ןרישרַאמ

 -ַאווער-ןטסילַאיצֶאס יד ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג ןאד טָאטש יד זיא ןטַאנָאמ ריפ

 רעדילגטימ ענעזעוועג ןופ ןענַאטשאב זיא טרָאד גנוריגער יד ןוא ,ןרענָאיצול
 -עשלַאב יד רעבָא .ןבירטעצ טַאה ןינעל סָאוו ,גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןיא

 ןיא ןוא ,טייצ עצנַאג יד טעברַא עשידרערעטנוא ןֶא טריפעגנָא ןבָאה סעקיוו

 טָאטש יד ןעמענוצרעביא ובעגעגנייא ייז ךיז טָאה ,1918 ,רעבָאטקָא טַאנָאמ םעד
 יד .טייצ ןיא ןעמוקעגנָא זיא סָאוו ,יימרַא רעטיור רעד ןופ ףליה רעד טימ

 רעכלעוו ,וועשיביוק ןָאירעלָאוו טליפשעג ןַאד טָאה ייברעד עלַאר עטסקיטכיוו

 ןיא (טעטימָאק ןרענָאיצולָאווער) "םִאקווער, םעד ןופ רעציזרַאפ רעד ןעוועג זיא
 יד ןופ טנעה יד ןיא ןעגנַאגעגרעביא זיא טָאטש יד רעדייא ,רעירפ ךַאנ ַארַאמָאס

 ףמַאק םעד ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג זיא רע .ןרענָאיִצולָאווער-ןטסילָאיצֶאס

 1935 רָאי ןיא זיא רע ןעוו ןוא ,ָארַאמַאס ןיא טכַאמ-ןטעווַאס יד ןקיטסעפַאב וצ
 -ןטעווַאס יד סטָאה ,רֶאי קיצרעפ ןוא ןביז ןופ רעטלע רעד ןיא ,ןברַאטשעג

 סָאוו ,טימרעד קנעדנָא ןייז טקיבייארַאפ ןוא דובכ םעד ןאטעגנָא םיא גנוריגער

 .וועשיביוק ןבעגעג ןעמַאנ ַא ַארַאמַאס טָאטש רעטלַא רעד טָאה יז

 וועשיביוק-ַארַאמָאס זיא ,טנעגעג-עגלָאוו םעד ןיא טעטש עסיורג יד ןופ

 ןבעגעגנָא טרעוו'ס יוו ,ןוא .רעניואוונייא לֶאצ רעד טיול לטעצ ןפיוא עטרעפ יד

 טימ טרעדנוה ייווצ ןופ ןענַאטשַאב ,1936 רֶאי םניא ,טרָאד גנורעקלעפַאב יד זיא

 טנגעג-עגלָאוו םניא לטעצ ןפיוא טעטש יירד עטשרע יד .(* תושפנ טנזיוט 5

 ויולב זיא יירד יד ןופ ןוא .ןיצירַאצ ןוא ווָאטַארַאס ,דָארַאגווָאנ-ינשזינ :ןענייז
 ךֶאנ טַאהעג טָאה יז סָאוו ,ןעמַָאנ ןבלעז םעד ייב ןבילבעג ווָאטַארַאס טָאטש יד

 ןופ ףעמענ ערעדנַא טציא ןיוש ןבָאה ייווצ ערעדנַא יד ;עיצולָאווער רעד רַאּפ

 פ +. טה -

 109 'ז ,35 דנַאב טהפטוגה ( 0 כטמגאהסה6התה  :עו (*

)297[ 



 ךעלטעטש ןוא טעטש

 יקְרָאג ןרָאוועג זיא דָארָאגווַָאנ-ינשזינ ןופ ןוא דָארגנילָאטס ןרָאוועג זיא ןיצירָאצ

 זיא רעכלעוו ,יקרַאג םיסקַאמ רעלעטשטפירש ןטמירַאב םעד ךַאנ ןעמַאנ א --

 ייב ןטנווָא יד ףיוא טסעג עטפָא יד ןופ רענייא ןעוועג ארַאמַָאס רעטלַא רעד ןיא

 זעמוקעגפיונוצ ךיז זיא'ס ואוו ,זיוה ןיא רעטכיר-סגנושרַאפסיוא ןשידיי םעד

 .ץנעגילעטניא רעשיסור רעד ןופ ענעטעמס יד

 זיא ,זיוה ןיא רעטכיר-סגנושרַאפסיוא ןשידיי םעד ייב טסעג ענעי ןופ

 ןיא זַא ,ןעוועג הכוז טָאה סָאוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ יקרָאג םיסקַאמ

 םעד ,ןענינעל :;ןעמַָאנ ןייז ףיוא טָאטש א ןפורנָא ןעמ לֶאז דנַאלסור רעיינ רעד

 ןיא סָאוו ,זיוה ןיא לעטיעט בָאקַאי ייב ןטנווָא יד ףיוא "ןשטנעמ םענעסַאלשרַאפ,

 רעיינ רעד ןיא דובכ אזַא ןַאטעגנָא רעירפ ךַאנ ןעמ טָאה ,ָארַאמַָאס רעטלַא רעד

 רעסיורג רעד רטָאיפ סָאוי ,טָאטש יד ןפורעגנָא ןעמַאנ ןייז ףיוא ןוא דנָאלסור

 זיא גרוברעטעפ ןופ ."עפָארייא ןייק רעטצנעפ א ןגָאלשוצכרוד, טיובעג טָאה

 .דָארגנינעל ןרָאוועג

 עטכישעג רעד ןיא ךיז ןדניברַאפ סָאוו ,ןלַאפ ייווצ זיולב ןענייז סָאד ןוא
 ןעמוקעג זיא סָאוו ,לעטיעט בָאקַאי ןדיי םעד ןופ ןבעל ןטימ ,דנַאלסור םעיינ ןופ

 ןעוועג רָאי קיצנַאווצ ןוא עכעלטע זיא ןוא עניִארקוא ןיא לטעטש ןיילק א ןופ

 בוטש ןייז טכַאמעג טרַאד ןוא ארַאמַאס ןיא רעטכיר-סגנושרַאפסיוא רעשיסור ַא

 תיב ןשיסור ַא רַאפ ,ץנעגילעטניא רעשיסור רעטסעב רעד ןופ רטנעצ א רָאּפ

 .םימכחל דעו

 סָאוו ,ארַאמַאס רעטלַא רעד ןיא ,בוטש ןיא לעטיעט בָאקַאי ייב ,טרַאד

 רעטכע ןופ ערעפסַאמטַא רעמערַאוו רעד ןיא ,ןעמ טָאה ,וועשיביוק טציא טסייה

 רעיינ א ןגעוו טמיורטעג ןייש יוזַא ןוא טדערעג קיציה יוזַא ,טפַאשדניירפטסַאג

 ענעי ןופ ךס א ןענייז ,ןרָאוועג טכעלקריוירַאפ זיא םיורט רעד ןעוו .דנַאלסור

 רעד ןיא רעריפ ןרָאוועג ןענייז ייז ןופ עקינייא ןוא ןרָאוועג ןביוהרעד טסעג

 .גנוריגער רעיינ

 טָאה סָאוו ,חרוא סינכמ ןשידיי ןסיורג םעד טימ ןרָאוועג זיא סָאוו ןוא

 ?טסעג עלַא יד ןעמונעגפיוא בוטש ןיא ךיז ייב ארַאמַאס ןיא

 "אפ עכעלטע טבעלעגרעביא ,וועיק ןיא ,עיצולָאווער רעד ךֶאנ טָאה רע

 ,"היח א ןרַאוועג זיא שטנעמ רעד, יוו ןעזעג ןגיוא ענייז טימ ןוא ןעמַָארג

 זיא םעדכַאנ ןוא ,ןרַאומעמ ענייז וצ המדקה רעד ןיא סיוא ךיז טקירד רע יוו

 ...דנַאלסיוא ןייק ןרָאוועג ןפרַאוורַאפ רע
 .םייה ַא ןֶא שטנעמ א ןרָאוועג

 סיורג ןיא ,םָאזנייא ,טנלע טבעלעג רע טָאה ןרַאי ערעטלע יד ףיוא ןוא
 ..דמערפ רעד ןיא ןברַאטשעג זיא רע ןוא ,טייקמערַא
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 שזעינארֶאוו

 ,ןעמונעגנָא זיא'ס ןוא טָאטש עשיסור"טכע ןַא זיא שזעינַארא | |
 .דנַאלסור ןיא טעטש עטסנעש יד ןופ ענייא יז זיא ץניווָארּפ רעד ןיא זַא

 ;ןָאד ןיא ןיירַא טלַאפ סָאוו ,שזעינָארָאוו ךייט םנופ גערב םייב טייטש יז

 -עגנייא טָאטש עצנַאג יד זיא רעמוז ןוא ,עמַארעג ,עטיירב טרַאד ןענייז ןסַאג יד

 רעד ךיז טגַארט םורָא ןוא םורַא רעדלעפ עטיירב יד ןופ ןוא ,סנירג ןיא ןעקנוט

 טכאמעג טנעגעג ןצנַאג םעד טַאה סָאוו ,דרע רעצרַאווש רעד ןופ חיר רעטנוזעג
 .דנַאל ןיא עטסרַאבטכורפ יד ןופ םענייא רַאפ םש ַא

 .ןרָאק ןוא ץייוו ןופ טָאטש ַא זיא'ס

 .טיורב ןופ טָאטש ַא

 טינ ןעמ טדער ץעגרע ןיא לייוו ,שיסור-טכע ךיוא זיא ןיילַא סָאד ןוא

 ךַאנ זיא האובת יד ןעוו זליפַא .דנאלסור ןיא יוו טפַאשביל אזַא טימ טיורב ןגעוו
 זעגנעה סָאוו ,ןעגנַאז יד ףיוא דיירפ טימ ןַא טזייוו ןעמ ןוא רעדלעפ יד ףיוא
 .טיורב -- רָאנ יוו שרעדנַא טינ ןיוש ייז ןעמ טפור ,רעטנורַא רעווש

 .עניִארקוא ןיא ךיוא יוזַא ןוא דנַאלסור ןיא יוזַא

 טייטש שזעינַָארָאוו טָאטש רעד ןופ ןסַאג עטיירב יד ןופ רענייא ףיוא ןוא

 "רעד עטייוו ןופ םירעיופ עמערָא לֶאמַא ןגעלפ ןיהַא ןוא רעטסיולק רעסיורג ַא
 זענייז סָאוו ,רעדליב עקילייה יד רַאפ ןקוב ךיז ,ןליימ ןוא ןליימ סופוצ ןייג רעפ

 ןופ ןעגנילק סָאד טרעהרעד טָאה ןעמ זעוו ,לֶאמ עלַא ןוא .ןלַאמעגסיוא טרָאד

 .טמלצעג םורפ ךיז עטייוו ןוא עטנעָאנ ןבָאה .רעטסיולק םענעי ןיא רעקעלג יד

 "טכע ןייק ןבָאה טינ לֶאז סָאוו ,םענייא ןעועג טרַאד ןעמ טָאה ןעוו ןטלעז ןוא

 ןענייז סָאוו ,יד וליפַא .רעדיילק עשיסור"טכע ןייק ןגָארט טינ ןוא םינפ שיסור

 ןופ לפמעטש םעד טַאהעג ךיז ףיוא ןבָאה ,קיטלעווטנייה ןַאטעגנָא ןעוועג ןיוש

 .טייקשיסור רעשיפיט

 דרַאּפ יוז טָאה ןעמ .ןעניואוו טרָאטעג טינ שזעינָארָאוו\ ןיא ןבָאה ןדיי ןייק

 זוא ,ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ךַאנ ןצעזַאב וצ טרָאד ךיז ןטַאב

 ןיא זַא ,טפַאכעג ךיז טָאה'מ ןעוו ןעמ טָאה ייז ןגעק הריזג יד ןבעגעגסיורַא

 טסקַאוועצ טנגעג ןקימורַא ןצנַאג םעד ןיא ךיוא ןוא טַאטש רעשיסור-טכע רעד

]259[ 



 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןוא תבש פֶא טיה סָאוו .עטקעס עזעיגילער-ךעלטסירק יד רעסערג ץלֶא ךיז

 .ןביולג ןשידיי םוצ טגיונעג ללכב זיא סָאוו

 עטקעס רעזעיגילער רענעי ןופ רעגנעהנָא יד ןעמ טָאה ?"סעקינטַאבוס,

 עטכישעג רעשיסור רעד ןופ ייז ןגעוו טסייוו ןעמ טָאוו םעד ןופ ןוא ,ןפורעג

 םנופ ביוהנָא םייב ןוא טרעדנוהרַאי ןטנצעביז ןופ ףוס םייב ךֶאנ זַא ,רָאלק זיא

 רעקילייה רעד יוו רערעדנַא ןייק טינ .קיטעט רעייז ןעוועג ןיוש ייז ןענייז ןטנצכַא

 -יקצינלעמכ יד ןופ ןטייצ יד ןיא טבעלעג טָאה רעפכלעוו ,יקסווָאטסאר ירטימד

 *סעקינטָאבוס, יד ןגעוו טָאה ,1709 רֶאי םניא ןברָאטשעג זיא ןוא ןדיי ףיוא תוטיחש

 טָאה רעטעפש ןוא ,"רעגייטש ןשידיי א ףיוא תבש פֶא ןטיה ייז, זַא ,ןבירשעג

 לֶאצ יד ואוו ,ןטנגעג יד ןיא רַאנ טינ טיירפשרַאפ קרַאטש סולפנייא רעייז ךיז

 ןטנגעג עכלעזַא ןיא ךיוא רַאנ ,סיורג ןעוועג זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 סולפנייא רעייז זיא םוטעמיא יוו רעמ ןוא ,ןדיי קינייוו רעייז ןעוועג ןענייז סע זאוו

 .עינרעבוג רעשזעינַארָאוו ןיא סיורג ןעוועג

 רעד וצ גנוגיינ ַא ןזיוועגסיורַא טָאה סָאוו ,גנוגעוואב רעד ןופ רעריפ רעד

 יעלקוא וועיעווטַאמ ןַאימעס ןעמַאנ ןטימ רענייא ןעוועגיזיא ,הרות רעשידיי

 תרות ןיא יקב רעסיורג א ןעוועג זיא רע זַא ,טלייצרעד טרעוו םיא ןגעוו ןוא

 רַאפרעד ןוא ,ךיוא רענדער רעדנצנעלג ַא ןעוועג ךַאנ רע זיא םעד וצ ןוא ,השמ

 םידימלת ענייז ןופ לֶאצ יד ןוא ןטַאטלוזער עטוג טכַארבעג ןקידערפ ןייז טָאה

 .רעסערג ןוא רעסערג ץלָא ןרָאוועג לאמא סָאוו זיא
 רע ןוא ,ווָאקודנוס ןעמַאנ ןטימ רענייא ןעוועג זיא םידימלת ענייז ןשיווצ

 וצ טכארבעג ייז ןוא רעטייוו ךאנ טריפעג עטקעס רעד ןופ רעגנעהנַא יד טָאה

 יד ןופ ךס א זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,רעטנעענ ךַאנ הרות רעשידיי רעד

 ןעגנַאגעגרעביא ןצנַאגניא ןענייז ןוא ןעוועג רייגמ עקַאט ךיז ןבָאה "סעקינטָאבוס,

 .ןביולג ןשידיי םוצ

 רענַאד א רענייא ןעוועג זיא ,ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה סָאוו ,יד ןשיווצ

 -נָא טייהרעליטש 1797 רַאי םניא ךַאנ טָאה רע ;ווָאקַאיסָאק ןעמַאנ ןטימ קָאזָאק

 ,רעטעפש ןוא ,יימרַא רעד ןיא טנידעג טַאה רע תעב ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעג

 טימ םענייאניא רע טָאה ,ןאד ןפיוא ,םייהַא קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו

 רענַאד יד ןשיווצ ןביולג ןשידיי םעד טקידערפעג טייהרעליטש רעדורב ןייז

 רענָאד יד ןופ ןַאמָאטַא םוצ טקישעגוצ טָאה רע סָאוו ,השקב ָא ןיא ןוא ,ןקַאזֶאק

 ןקידערפ וצ שינעביולרעד יד ןבעג םיא לָאז'מ זַא ,ןטעבעג רע טָאה ,ןקַאזָאק

 רענָאד יד ןעוו ןעוועג טלֶאוו סָאד טוג יוו ןזיוואב טָאה רע ןוא ,ןפָא טייקשידיי

 ...ןדיי ןרַאוועג עלַא ןטלָאוו ןקַאזָאק

 טסייוו ףיורעד ןבעגעג טלָאמעד טָאה ןאמַאטַא רעד רעפטנע ןא רַאּפ סָאוו

 -רעד טינ ץעגרע ןיא םעד ןגעוו טרעוו עטכישעג רעשיסור רעד ןיא .טינ ןעמ

]240[ 



 שזעינַארֶאוו

 טָאה םעדכָאנ טייצ רעצרוק ַא ןיא זַא ,זיא א  רעבָא טסייוו ןעמ סָאוו .טנָאמ
 -נַאסקעלַא טָאטש רעד ןיא גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד ןופ לייט רעשפיה ַא
 ,םיגהנמ ןוא םיגיד עשידיי ערעדנַא ְךָאנ ןוא תבש ןטיהפַא ןביוהעגנַא ווָארד
 ןענופעג ייז ןשיווצ ךיז ןבָאה סע ןוא סיורג רעייז ןעוועג זיא לָאצ רעייז יוו יוזַא ןוא

 לָאז ןעמ זַא .טגָאזעגנָא גנוריגער יד טָאה ,ןשטנעמ עכיירסולפנייא רעייז ךס ַא
 .ןטכילפ םוש ןייק ןגעלפיורַא טינ תבש ייז ףיוא לֶאז ןעמ ןוא ןרעטש טינ ייז

 רעד טימ ייז ןעמ טעוו ןטוג טימ זַא ,טקנעדעג ,טנייש'ס יוו ,ןַאד טָאה'מ
 -עד גנוריגער יד טָאה םוטעמוא טינ רעבָא .געוו ַא ףיוא ןריפפיורַא קירוצ טייצ

 ןופ טרעקעגפַא ךיז ןבָאה סָאוו ,יד וצ ץנַארעלָאט ליפ יוזַא ןזיוועגסיורַא טלָאמ

 ןוא .הרות רעשידיי רעד וצ טרעטנענרעד ךיז ןוא עכריק רענווַאלסָאווארפ רעד
 םעד ןיא ןוא שזעינַארַאוו ןיא ןעוועג ייז וצ ןעמ זיא םוטעמוא יוו רעגנערטש
 -רעד ךיז ,1806 ראי םניא ,טָאה ןעמ ןעוו .םורָא ןוא םורָא סָאוו ,טנגעג ןצנַאג

 טייהרעליטש ךיז ןבָאה סָאוו ,יד ןופ לֶאצ יד טרָאד זיא סע סיורג יוו טסואוו
 ןאד ןוא ןגלַאפרַאּפ ןביוהעגנָא ךיילג ייז ןעמ טָאה ,טייקשידיי וצ טרעטנענרעד

 סָאוו ,יד ןוא .ןביולג םענווַאלסָאווארפ םעד ןעמונעגנָא קירוצ ייז ןופ ךס א ןבָאה

 רעד ןיא ןטַאדלַאס רַאפ ןבעגעגפַא ןעמ טַאה ,ןֶאט טלֶאוועג טינ סאד ןבָאה

 רעשירעטילימ וצ טגיוטעג טינ ןיוש ןבָאה סִאוו ,טייל ערעטלע יד ןוא ,יימרָא

 .ריביס ןייק טקישרַאפ ןעמ טֶאה ,טסניד

 טָאה'מ סָאוו ,ןעלטימ יד ןיא טלעטשעגפַא טינ ךאז ןייק רַאפ ךיז טָאה'מ

 .ןפדור וצ ייז ןעמונעגְנָא

 טלצרָאוועגסיוא טינ טנעגעג רעשזעינָארָאוו ןיא רעבַא ןעמ טאה םעד טימ

 ,ןביולג ןשידיי םוצ גנוגיינ עקרַאטש ַאזַא ןזיוועגסיורַא טָאה סָאוו ,עטקעס יד
 רענָאד א רענייא ןעוועג זיא ,טקישרַאפ טינ דָארג טָאה'מ סָאוו ,יד ןשיווצ לייוו

 "ַָארּפ א טריפעגנָא רעטייוו טייהרעליטש טָאה רע ןוא ,ווָאגַָאר ןעמַאנ ןטימ קַאזָאק

 ערעדנַא ןוא תבש ןטיהוצפֶא גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעד ןשיווצ עדנַאגַאפ

 ןוא ,גלַאפרעד סיורג טַאהעג םעד ןיא טָאה רע ןוא ,םיגהנמ ןוא םיניד עשידיי

 יד ןיוש טָאה 1823 רֶאי םניא זַא ,ןטנעמוקָאד עשירַאטסיה ןופ טסואוואב זיא'ס

 רעשזעינַָארָאוו םניא רעטנזיוט יד ןיא טכיירגרעד עטרעקַאב עכלַעזַא ןופ לֶאצ

 ןַאד טָאה'ִמ סָאוורַאפ ןכַאזרוא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןיילַא טנעגעג

 עינרעבוג רעצנַאג רעד ןיא ןוא שזעינָארָאוו ןיא זַא ,לעפאב םעד ןבעגעגסיורא

 .ןעניואוו טינ רעמ ןדיי ןרָאט

 ףיוא סולפנייא ןשידיי םעד ןכָאוושפָא טלָאוועג טושפ םעד טימ טָאה ןעמ

 רעוו .ךיוא ןבעגעגנייא עקַאט ךיז טָאה סָאד ןוא ,עיגילער רעכעלטסירק רעד

 עטשידיירַאפ יילרענעדיישרַאּפ יד ןופ עטכישעג רעד טימ טנַאקַאב רֶאנ זיא סע

 רעד .ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא דנַאלסור ןיא ןזיווַאב ךיז ןבָאה סָאוו ,סעטקעס
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 טינ ןוא ןדיי ןופ ןסירעגפַא לֶאמ עלא ייז טָאה'מ סָאוו םעד רעביא זַא ,טסייוו

 ,סֶאד רֶאלק ןכַאמ ייז רַאפ ןלָאז סָאוו ,עטנרעלעג עשידיי ןייק ייז וצ טזַאלעגוצ

 -עג טַאלג טפָא ייז ןבָאה ,ןביילקרעדַאנַָאנַאפ טינ ךיז ןענעק ןיילַא ייז סָאוו ןיא

 םעד רעביא ןוא ,ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז סָאוו געוו םעיינ םעד ףיוא טעשזדנָאלב

 -סיורַא זיא עטקעס ןייא ןופ ןוא ,ייז ןשיווצ ןעגנוטלַאפש ןעמוקעגרַאפ טפָא ןענייז

 .סעטקעס ךַאנ ףיוא ןטלָאפשעצ רעטעפש ךיז טאה סָאוו ,עטקעס עיינ א ןעמוקעג

 ,ןעוועג טינ סיינ ןייק קלֶאפ ןשידיי םנופ עטכישעג רעד ןיא ןיוש זיא סע

 רעדנַא ןֶא ייב ךיז לֶאז ,ןדיי טפדור ןעמ ןוא טגלַאפרַאפ ןעמ ןעוו ,ןֶאד אקווד זַא

 טָאלג רעדַא ,ןביולג ןשידיי םעד ןעמענוצנַָא גנוגעוואב א ןביוהנָא ץעגרע קלָאפ

 ןטייווצ םנופ ןברוח ןרַאפ סָאוו ,ןטייצ יד ןיא וליפַא .םיא וצ רעטנעענ ןעמוקוצ

 ןעעז רימ יוו ,ןעמונעגנָא ןביולג ןשידיי םעד רעמיור ךס א ןבָאה ,שדקמה-תיב

 עטלַא יד ןופ קרעוו יד ןיא ךיוא ןוא סויוואלפ סופיסוי ןופ קרעוו יד ןיא סַָאד

 יד סָאוו טימרעד סאד ןרעלקרעד רעשרַאפ עקינייא ןוא .רעקירָאטסיה עשימיור

 רעייז קידנצישַאב ,שפנ-תריסמ ליפ יוזָא ןזיוועגסיורַא טייצ רענעי ןיא ןבָאה ןדיי

 יוזָא ייז ףיוא טָאה'ס ןוא זרעדנואווַאב טזומעג סאד ןבָאה רעמיור יד זַא ,ןביולג

 -רעה ערעייז סָאוו ,קלַאפ םעד ןופ עיגילער יד ןעמונעגנָא ןבָאה ייז זַא ,טקריוועג

 .ןקיליטרַאפ ןוא ןטַארסיוא טלָאוועג ןבָאה רעריפ-סגירק ןוא רעש

 ,לֶאמִא ןופ רעקלעפ עשירענידנצעג יד ןשיווצ ןעמ טָאה ןיימעגלַא ןיא

 סָאוו ,עכלַעזַא ןעזעג טפָא .רעקלעפ עכעלטסירק יד ןשיווצ ךיוא רעטעפש ןוא

 ,סניוזא ןענופעג עיגילער רעשידיי רעד ןופ לֶארַאמ רעכיוה רעד ןיא ןבָאה

 .סֶאד ןכוז סָאוו ,יד זַא ךעלריטַאנ ןעוועג זיא סע ;טכוזעג גנַאל ןבָאה ייז סַאוו

 סָאוו ןעוועג טינ רעדנואוו ןייק רעבירעד זיא'ס ןוא ,ןעניפעג טרַָאד סע ןלָאז

 -סיורַא ןבָאה סָאוו ,ןעגנוגעוואב ןסקַאוועגסיוא טרָאר ןוא אד ןענייז לֶאמַעלֶא

 .ןביולג ןשידיי םוצ ןרעטנעענרעד וצ רעמ ךיז גנוגיינ עקרַאטש ַא ןזיוועג

 טָאה סָאוו ,םירג ןוא "סעקינטַאבוס, עשיסור יד ןופ גנוגעוואב יד ךיוא

 ךיז לֶאז עכריק ענוואלסָאווארפ יד זָא ,םעד ןיא קלח םעניילק ןייק טינ טָאהעג

 ןצעזאב וצ ךיז ןדיי יד ןרעוורַאפ םעד רעביא לֶאז גנוריגער יד ןוא ןקערשרעד

 ןופ ןעוועג זיא ,טנגעג ןקיימורַא ןצנַאג םעד ןיא ןוא שזעינַָארָאוו טָאטש רעד ןיא

 רעכיוה רעד ןיא ןבָאה ןשטנעמ עשיסור עמורפ-קיטכירפיוא .ןימ ןבלעז םעד

 גנַאל ןבָאה ייז סָאוו ךאנ ,סניוזַא ןענופעג עיגילער רעשידיי רעד ןופ לֶארֶאמ

 ןטנצרעפ םנופ ףוס םייב ךאנ גנוגעוואב יד ךיז טָאזהו ןביוהעגנָא ןוא .טרַאגעג

 .טרעדנוהרַאי

 פרַאק ןעמַאנ ןטימ רענייא ןעוועג זיא גנוגעוואב רעד ןופ רעדנירג רעד

 ןעמ טאה רַאפרעד ןוא ,וואקספ טָאטש רעד ןופ שטנעמ רעשיסור א ,קינלָאגירטס

 ןייק רעבַא ."סעקינלַאגירטס, ןפורעג עטקעס רעטשרע רענעי ןופ רעגנעהנָא יד
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 שזעינַארַאוו

 טינ ךאנ ןַאד ייז ןבָאה ןביולג ןשידיי םוצ גנוגיינ ענעכַארפשעגסיוא רָאלק

 -ָארויב רעד ןגעק טסעטַארפ רעד ןעוועג ייז ייב זיא רקיע רעד ;ןזיוועגסיורַא

 ןגעק עיצֶאטיגַא ןַא טריפעגנָא קלָאפ ןשיווצ ןבָאה ייז ;עכריק רעד ןופ עיטַארק

 ןופ ןסייר ייז ןוא םירוכיש ןענייז םיחלג יד, זַא ,ןגָאז ןגעלפ ייז ;םיחלג יד

 -םִאק רעקירָאטסיה רעשיסור רעד טלייצרעד סע יוו ,"קידעבעל ןופ ןוא טיוט

 יד ןיא סענָאקיא יד ןוא םלצ רעד זַא ,ןטלַאהעג ךיוא ןבָאה ייז ןוא ,וָארַאמַאט

 ,ךעלטעג זיא סוזעי זַא ,ןביולג םעד ךייש סָאוו ןוא .יירענידנצעג ןענייז סרעטסיולק
 .טביולגעג טינ םעד ןיא ייז ןבָאה

 "אב יד טָאה ,1470 רָאי םניא ,רעטעפש רֶאי טרעדנוה עּפַאנק טימ טשרע

 ,ןביולג ןשידיי םוצ רעטנעענ ןעמוקוצ ןביוהעגנָא "סעקינלָאגירטס, יד ןופ גנוגעוו

 ,והירכז דיי רעטנרעלעג רעוועיק רעד טאהעג טָאה םעד ןיא קלח ןסיורג א ןוא

 ןשיסור םעד טימ םענייאניא דָארָאגווָאנ ןייק ןעמוקעגנָא וועיק ןופ זיא רעכלעוו

 ןעוועג זיא רע זַא ןעגנירד ןעמ ןעק םעד ןופ ןוא ,שטיווָאקלעלַא ליאַאכימ טשריפ
 יד טנעקעג טוג טָאה רע זַא ןוא רעטצנעפ עכיוה רָאג יד ןיא בושח רעסיורג א
 .ךארפש עשיסור

 ווַארַאמָאטסָאק רעקירָאטסיה רעשיסור רעד טלייצרעד -- דָארָאגווַאנ ןיא,
 ;ןגַארפ עזעיגילער ןגעוו טריפעג ןכערפשעג ךס ַא טייצ רענעי ןיא ןעמ טַאה --

 -וצ ךיז ןענייז ,רעבייוו ןוא ןעניושרַאפסנַאמ ,ןדנַאטש יילרעלַא ןופ ןשטנעמ

 ןבָאה ייז ןוא ,ןקרַאמ יד ףיוא ךיוא רֶאנ ,רעזייה יד ןיא רֶאנ טינ ןעמוקעגפיונ

 זריקיטירק וצ גנַאלרַאּפ א ןזיוועגסיורַא טפָא ןוא םינינע עקיטסייג ןגעוו טדערעג
 המוהמ רעניימעגלַא רעד ןיא ןוא .עכריק רעד ןופ סעיצידַארט ענעמונעגנָא יד

 עשיסרוקיפַא ןייא ךַאנ גנַאג ןיא ןזָאל וצ םעווקַאב ןעוועג ןדיי ןטנרעלעג םעד זיא
 ןשידיי םעד ןופ תודוסי יד ןטיירפשרַאּפ וצ ןעוועג ןסיוא זיא רע סָאוו טימ ,ערעל

 .(* *ןביזלג
 ןוהירכז ךיז טָאה'ס יוו רעקירָאטסיה רעשיסור רעד טלייצרעד רעטייוו

 -ענוצנָא איסקעלַא חלג םעד ךיוא ןוא סינעד חלג םעד ןדערוצרעביא ןבעגעגנייא

 דָארַאגווָאנ ןייק רעטעפש טָאה רע יוו ןוא ,טייהרעליטש ןביולג ןשידיי םעד ןעמ

 ןטייווצ ַא ןוא ַאווַאירָאקס לאומש ַא םענייא ,ןדיי עטנרעלעג ייווצ ךַאנ טכַארבעג

 טייקשידיי וצ טרעקַאב ןבָאה יירד עלַא ןוא ,(סהנח) שונָאח השמ ןעמַאנ םעד טימ

 סע עכלעוו ןשיווצ .ןשטנעמ עשיסור עכיירסולפנייא ןוא ענעעזעגנַא ערעדנַא ךַאנ

 .םיחלג עטנרעלעג עכעלטע ןעוועג ןענייז
 "ַאק עקידרעירפ יד ןופ םענייא ןיא טדערעג ןיוש רימ ןבָאה םעד ןגעוו

 רַאטיזיווקניא ןייק ןַאד טָאה ,ןרָאוועג ןזיוועגנָא טרָאד זיא'ס יוו ןוא ,ןעלטיפ

 < *) [1. 406108208, 6 /16ד0קא, ד0א 65514, דס. 1
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 -יכרַא רעדַארָאגווַאנ רעד ןעוועג זיא סָאד .דנַאלסור ןיא טלעפעגסיוא טינ ךיוא

 טָאה רע זיב טורעג טינ דנַָאנָאכָאנ רַאי עכעלטע טָאה רע ;ידַאנעג פָאקסיפע

 רעריפ יד ןעמ לֶאז ןטירד םעד ןַאוויא ןופ לַעפַאב ןפיוא זַא ,וצרעד טכַארבעג

 -עבעל ןענערברַאפ ייז ןוא ןגייטש ענרעצליה ןיא ןרַאּפשרַאפ עטקעס רעד ןופ

 .טייהרעקיד

 ןיא טָאה ףַארטש ערעווש יד רעבַא .1504 רֶאי םניא ךַאנ ןעשעג זיא סָאד

 רעשידיי רעד ןופ לֶארֶאמ רעד ןיא ןבָאה סָאוו ,יד ןקָארשעגפָא טינ ךַאד דנַאלסור

 לֶאז סָאוו סעפע ךֶאנ קידנעקנעב טכוזעג ןבָאה ייז סָאוו ,סַאד ןענופעג הרות

 ןוא ;תומשג ערעייז ןרעטיילסיוא רעמ לֶאז סָאוו ןוא רעכעה ןביזהפיוא ייז

 ןסקַאווסיוא טינ טרַָאד ןוא ָאד ןלָאז סע ןעוו רוד ןייא ןייק קַעווַא טינ זיא סע

 רעד וצ ןוא ןביולג ןשידיי םוצ גנוגיינ א סיורַא ןזייוו סָאוו ,סעטקעס ןייק

 .םיאיבנ עשידיי יד ייב ןוא הרות רעשידיי רעד ןיא טניפעג ןעמ סָאוו ,לֶארַאמ

 -וס, יד רעדַא ,"סעקינתבש, יד ןעוועג ךיוא ןענייז סעטקעס ענעי ןשיווצ ןוא

 טינ ייז טָאה'מ לפיוו ןוא ;שיסור ףיוא ןפורעג ייז טָאה ןעמ יוו ,"סעקינטַאב

 ,עדנַאגאפָארפ יד ןפלָאהעג טינ טָאה סע ;ןפלָאהעג טינ ץלַא סָאד טָאה ,טגלָאפרַאּפ

 ןקוק ייז ףיוא לֶאז'מ זַא ,קלֶאפ ןשיווצ ייז ןגעק טריפעגנָא טָאה עכריק יד סאוו

 ריביס ןייק ןקישרַאפ סאד ןפלַאהעג טינ טָאה'ס ;"סעדישז, עטכע ףיוא יוו

 ןיא ןוא סעמרוט יד ןיא ןרַאפשרַאפ סָאד ןוא יימרַא רעד ןיא ןבעגּפַא סאד ןוא

 ןקָארשעגפַָא טינ ךַאז ןייק ראפ ךיז ןבָאה ?"סעקינטַאבוס, יד -- ןריטסַאנָאמ יד

 -עגרעביא ןבָאה ייז סָאוו ,םיגהנמ ןוא םיניד יד ייב טסעפ ןטלַאהעג ךיז ןוא

 ןוא ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה ייז ןופ ךס א ןוא הרות רעשידיי רעד ןופ ןעמונ

 -ערעטניא זיא ייברעד ןוא .ןביולג ןשידיי םוצ ןעגנַאגעגרעביא ןצנַאגניא ןענייז

 טָאה ייצילָאּפ יד סָאוו ,ןטכירַאב יד ןיא זַא ,טקַאפ םעד ןענָאמרעד וצ טנַאס

 -וס, יד ןופ ןבעל םעד ןגעוו גנוריגער רעשיסור רעד ןלעטשוצ טפרַאדעג

 ןבָאה ייז טניז זַא ,תמא םעד ןבעגוצ טזומעג לֶאמ עלַא ןעמ טָאה ,"סעקינטַאב

 יז ;רעשיטייל ןרָאוועג ייז ןענייז "סעדישז עטכע, יוו ןריפ ןביוהעגנָא ךיז

 עכלעוו ןיא .ךעלעביטש יד ןייר ןטלַאה ייז ,ןזָאלעצ טינ ןענייז ייז ,טינ ןרוכיש

 ,רעצנעליופ ןייק טינ ןענייז ייז .טעברַא-דרע טימ פֶא ךיז ןביג ייז ,ןעניואוו ייז

 -דניירפטסַאג רעייז ןענייז ייז ,םיחרוא תסנכה ןופ הויצמ יד פא רעייז ןטיה ייז

 ךיז ןעיצַאב ייז ןוא ןאמערֶא ןֶא ןפלעהוצסיורַא טיירג קידנעטש ןענייז ייז ,ךעל

 ייז ייב זיא'ס .סנביולג ערעדנַא ןופ ןשטנעמ וצ ץנָארעלַאט רעטסערג רעד טימ

 שטנעמ רעדעי זַא ,ןטלַאה ייז .טסירק ןוא דיי ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ָאטינ

 -רעד ןבָאה טנייפ טינ םענייק רָאט'מ ןוא טלַאטשעג סטַאג ןיא ןפַאשַאב זיא

 ...ןביולג רעדנַא ןֶא ןופ זיא רע סָאוו רַאּפ

 טנגעג רעשזעינָארָאוו םניא זַא ,יוזַא טכַאמעג דָארג ךיז טָאה סע לייוו ןוא
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 שזעינָארַאוו

 רעבירעד ןעמ טָאה ,סיורג רעייז ןעוועג "סעקינטָאבוס, יד ןופ לֶאצ יד זיא
 רעצנַאג רעד ןיא ןוא שזעינָארַאוו טָאטש רעד ןיא ןעניואוו וצ ןדיי יד ןטָאברַאּפ
 רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ןעמ טָאה טָאברַאּפ םעד ןבעגעגסיורַא .עינרעבוג
 .ןטשרע םעד

 א
5% 

 םניא ךַאנ זיא ,טציא טייטש שזעינַארַאוו ואוו ,ץֶאלפ ןבלעז םעד ףיוא
 רעד וצ טגנַאלַאב טָאה סָאוו ,לטעטש ןיילק ַא ןענַאטשעג טרעדנוהרַאי ןטפלע
 ןרָאוועג שזעינָארָאוו זיא טָאטש עשיסור א .ןרַאזַאכ רעדָא ,םירזוכ יד ןופ הכולמ
 ךיז גנוטסעפ ַא יוו טיובעגסיוא טלָאמעד יז טָאה ןעמ .1586 רָאי םניא טשרע
 .ןלַאפנָא עדליוו ןכַאמ טפָא רעייז טרָאד ןגעלפ סָאוו ,ןרעטָאט יד ןגעק ןצישַאב וצ

 ןוא .רעדלעפ עטסופ ןופ ןענַאטשַאב זיא םורָא ןוא םורָא טנגעג רעצנַאג רעד

 -נעטש טרַאד ךיז ןבָאה סע זַא ,טלייצרעד טרעוו עטכישעג רעשיסור רעד ןיא
 טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,רעביור ןוא םינלזג ,"טייל ענעזָאלעצ, ןטלַאהעגפיוא קיד

 ןיא שזעינָארָאוו ןיא טָאה'מ .ןשטנעמ ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז ייז סָאוו םעד ןופ
 טָאה סָאד ןוא ,לֶאפרעביא ןֶא רַאּפ ןבָאה ארומ טפרַאדעג קידנעטש ןטייצ ענעי

 זיא ףיורעד קידנקוק טינ רעבָא .טָאטש רעד ןופ גנולקיווטנַא רעד טרעטשעג

 -לעפַאב א ןעוועג טרָאד ןיוש זיא 1626 רֶאי םניא ןוא ,ןסקַאוועג ךַאד טָאטש יד

 .רעניואוונייא טנזיוט ייווצ ןופ גנורעק
 עקיטכיוו רָאג א ןעניפעג וצ רעווש עטכישעג רעשיסור רעד ןיא זיא סע

 וענייז לייטנטסרעמ ןוא ,שזעינָארָאוו טימ ןדנוברַאפ ןייז טינ לֶאז סָאוו ,גנוריסַאּפ

 ףמַאק טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאוו ,ןימ םעד ןופ ןעוועג ןעגנוריסַאּפ ענעי
 "כעמ א דנַאלסור ןופ ןכַאמ וצ גנובערטש רעד טימ רעדָא ,גנוקירדרעטנוא ןגעק

 .הכולמ עסיורג ןוא עקיט
 םעד טכַאמעג טָאה ןיזַאר ַאקנעטס קַאזָאק רענָאד רעד ןעוו ןטייצ יד ןיא

 טערט רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג ןוא עווקסָאמ ןופ רעשרעה יד ןגעק דנָאטשפיוא

 יד טימ, זַא ןוא ,"טייל עכייר ןוא ןרַאיִאב יד ןגעק זיולב, ףמַאק ַא ןיא סיורַא

 ךיז ץלַא טימ ןוא רעדורב ַא יוו ןבעל, רע ליוו "ןשטנעמ עטושפ ןוא עמערַא

 ןענייז סאו .טעטש עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג שזעינַָארָאוו זיא ,יייז טימ ןלייט

 ןצנַאגניא רעיש ןַאד ךַאנ טָאה סָאוו ,דנַאטשפיוא ןסיורג םעד וצ ןענַאטשעגוצ

 .עיטסַאנידדווָאנַאמָאר רעד ןופ ןלייז יד טלסיירטעצ טינ

 דנָא טָאה רע ןוא ןֶארט ןשיסור ןפיוא ןסעזעג זיא רעסיורג רעד רטַָאיּפ ןעוו

 -סור רענענַאטשעגקירוצ רעד ןופ ןכַאמ וצ םיורט ןסיורג ןייז ןבעוו ןביוהעג

 ןפיוא טכַאמ ַא ןייז ךיוא לֶאז סָאוו ,עירעפמיא עשיאעּפָארייא עסיורג א דנַאל

 םעד ןיא ןעק רע סָאוו ןצונ עסיורג יד ןענַאטשרָאפ ךיילג רע טָאה ,םי ןשיווָאזַא

]245[ 



 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןפיוא סָאוו םעד טימ ךיז קידנצזנַאב ןוא ,שזעינָארַאוו טַאטש רעד ןופ ןבָאה
 -נָא ןוא ןפַאה א טכַאמעג ןטרַאד רע טָאה ,ןפיש עכַאלפ ןייג טרַאד ןענעק ךייט
 ןכיירגרעד וצ טנַאה רעד וצ ןעוועג טרַאד םיא זיא ץלֶא .טָאלפ ַא ןעיוב ןביוהעג
 ןיוש ןענייז טייצ רענעי ןיא לייוו ,טלעטשעג ךיז טָאה רע סָאוו ,ליצ םעד
 עקידרעירפ יד ןיא יוו .רעדלעפ "עטסופ, ןייק ןעוועג טינ שזעינַָארָאוו םורָא
 -עג סָאד ןלעטשוצ טנעקעג טָאה'מ ןענַאוו ןופ ,רעדלעוו עטכידעג רָאנ ,ןטייצ
 .טָאלפ ןרַאּפ ןפיש יד ןעיוב וצ ףיוא ןבָאה טפרַאדעג טָאה'מ סָאוו ,ץליה

 טרַאד ךיז טָאה ,ןסקַאוועג זיא שזעינַארָאוו סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא

 -וק טָאטש יד טזַאלעג טינ טָאה סָאוו ,ןפָארטעג קילגמוא רעדנַא ןַא לֶאמִעְלַא

 -נָאג יד ןוא ,רעייפ א ןכָארבעגסיוא ןטרַאד טָאה 1703 רֶאי םניא .ךיז וצ ןעמ

 רֶאִי םניא ןוא 1748 רֶאי םניא ךיוא .ןרָאוועג טנערבעגפַא זיא טָאטש עצ

 יז ןעמ טָאה לֶאמ עלַא רעבַָא .ךיור ןטימ קַעווַא טָאטש עצנַאג יד זיא 3

 .ןעגנַאגעג רעטייוו טרָאד ךיז זיא ןבעל סָאד ןוא טיובעגפיוא קירוצ

 ,רעטכיד-סקלַאפ עשיסור ייווצ עטסערג יד ןבעגעגסיורַא טָאה שזעינָארַאוו

 ןוא רוטַארעטיל עשיסור עצנַאג יד טניישַאב רעדיל ערעייז טימ ןבָאה סָאוו

 ווָאצלַאק ןענייז סָאד ןוא ,קלֶאפ ןשיסור ןצנַאג םייב טבילַאב טכַאמעג ךיז

 ןגָארטעגניירַא רוטארעטיל רעשיסור רעד ןיא טָאה ווֶאצלָאק .ןיטיקינ ןוא

 רעד סיוא ךיז טקירד סע יוו -- עיזעַאּפ ןייז ןיא, .סגנייא ןַא ,טרָאוו יינ ַא

 סָאד ןרעה טנעקעג ןעמ טָאה -- קישטלַאווָאק רעשרַאפ-רוטַארעטיל רעשיסור

 ןענייז סֶאוו ,רעדיל ענייז ןופ ".ןסַאמ-םירעיופ עשיסור עטיירב יד ןופ לוק

 -ַאנראשט, םעד ןופ חיר רעטנוזעג רעד ךיז טגַארט ,רעלופָאּפ יוזַא ןרָאוועג

 טימ ךייר יוזַא זיא טנגעג רעצנַאג רעד סָאוו ,דרע רעצרַאווש רעד ןופ ,"םָאיז

 רעטמיראב רעד טקירדעגסיוא םעד ןגעוו ךיז טַָאה ןעגנולעג רעייז ןוא .ריא

 רעדיל סווָאצלַאק ןיא זַא ,טגַאזעג טָאה רע .יקסנילעב רעקיטירק רעשיסור

 ,דרעב עטרעביושעצ יא ,ךעלצלעפ ענעסירעצ יא ,סעיטפַאל יא ןיירַָא ןענייז,

 עטסנייר סָאד טכַאמעג רע טָאה טיוק ןצנַאג םעד ןופ ןוא .סעשטונָא עטלַא יא
 *.עיזעֶאּפ ןופ דלָאג

 רע ןעוו ןעוועג טלַא ווָאצלָאק זיא רֶאי קיסיירד ןוא יירד יוו רעמ טינ

 טלַאוו דנָאלסור ןעוו ןוא .1842 רֶאי םניא ןעוועג זיא סָאד .ןברָאטשעג זיא

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןעמַאלפ יד ןיא טליהעגנייא ןעוועג טינ 1942 ןיא

 טייצרַאי ןטסטרעדנוה םעד טרעייפעג ןעוועג יאדווַא ןאד ןעמ טלָאוו ,המחלמ
 .רעטכיד-סקלָאפ ןסיורג םעד ןזפ

 סָאוו ,רעטכיד-סקלַאפ רעשיסור רעסיורג רעטייווצ רעד ,ןיטיקינ ךיוא

 ןצנַאגניא זיא רע .ןברָאטשעג גנוי זיא ,שזעינָארָאוו ןיא ןרַאוועג ןרָאבעג זיא
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 שזעינַארָאוו

 ןופ קעווַא ,1861 רָאי םניא ,זיא רע ןעוו ,ןעוועג טלֶא רֶאי קיסיירד ןוא ןביז
 ןרָאוועג טלעטשעגקעווַא טָאטש ןיא ןענייז רעטכיד עדייב רַאפ ןוא .טלעוו רעד
 .קנעדנָא רעייז ןקיבייארַאפ וצ ןטנעמונַָאמ

+ 
%% 

 דנַאלסור ןיא גנוגעוואב רערענָאיצולָאווער רעד ןופ עטכישעג יד ךיוא
 ןעמוקעגסיורַא זיא טרַאד ןופ .שזעינָארַאוו טָאטש רעד טימ ןדנוברַאפ גנע זיא
 -לעוו ,ווָאנַאכעלפ רעקיטערָאעט ןוא רעריפ רעשיטסילַאיצֶאס רעטמירַאב רעד

 ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצֶאס רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא רעכ

 ןרַאוועג ןטלַאהעגפַא שזעינָארָאוו ןיא זיא 1879 רָאי םניא ךֶאנ ןוא ,דנַאלסור

 -ַאוו יא ַאילמעז, עיצַאזינַאגרָא רערענָאיצולָאווער רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד

 -דַארַאנ, ,סעפורג ערעדנוזַאב ייווצ ףיוא ןטלָאפשעצ ןַאד ךיז טָאה סָאוו ,"ַאיל

 ןענייז "סעצלעידערעפ ינרָאשט, יד ."לעידערעפ ינרָאשט, ןוא "*ַאיִלֶאוו ַאיִאנ

 -עגנייא טינ ייז טימ ןבָאה ייז ןוא *סעצלָאווָאדָארַאנ, יד ןופ רעקיסעמ ןעוועג

 טלֶאמעד זיא םעד רעביא ;רָארעט ןשיטילָאּפ ןגעוו עגַארפ רעד ןיא טמיטש

 שזעינָארָאוו ןיא רָאפנעמַאזוצ םענעי ףיוא ןוא ,גנוטלַאפש יד ןעמוקעגרַאפ
 עכלעזַא ןעוועג ןענייז -- ןרַאומעמ עריא ןיא רענגיפ אארעוו טלייצרעד

 ןרָאוועג ןבירשרַאפ רעטעפש ןענייז סָאוו ,רעוט ערענָאיצולֶאווער עטמירַאב
 .דנַאלסור ןיא טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עקילייה יוו

 דיִמ ,ווָאזָארָאמ יִאלָאקינ ,ווָאליַאכימ רעדנַָאסקעלַא :ןעוועג ןענייז טרַאד

 .(*ערעדנַא ןוא ,ַאיַאקסווָארעפ עיפָאס ,ווָאבָאילעשז יערדנָא ,ָאקנעלַארפ ָאליאב

 רָאפנעמַאזוצ םענעי וצ זיא ןַאמקעטפַא רענָאיצולָאווער רעשידיי רעד ךיוא

 עכלעוו ,ןטסילַאעדיא עפורג רענעי ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע ;ןעמוקעג

 "ָאווער ַא ןריפנָא ןוא "קלָאפ ןיא ןייג, וצ עבַאגפיוא יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה

 בילוצ .רעפרעד יד ןיא םירעיופ עשיסור יד ןשיווצ עדנַאגאפָארפ ערענַאיצול

 טָאה רע שטָאכ ,יירעלַאטס ןופ הכאלמ יד טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה םעד

 .רָאטקַאד ַא ןרעוו טלַאזעג ןיוש טָאה ןוא ןיצידעמ טרידוטש רַאג טלַאמעד

 ןעוועג טינ טייצ עטשרע יד זיא רע יוו רע טלייצרעד תונורכז ענייז ןיא ןוא

 ןופ עבַאגפיוא יד ןריפכרוד ןענעק טעוו רע יצ םעד ןיא רעכיז ןצנַאגניא

 ."קלָאפ ןיא ןייג,
 סַאוו ,תונורכז ענייז ןיא טרָאד רע טביירש -- ,דיי ַא ךַאד ןיב ךיא,

 רעכיז ןצנַאגניא ןעוועג טינ רעבירעד ךיא ןיב -- שיסור ףיוא סיורָא ןענייז

 רעטשרע ,(שמיווָארעשָא .מ ןופ טצעזרעביא) ןרַאומעמ :רעגניפ ארעוו (*
 .184 ןוא 189 'זז ,דנָאב
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,עדנָאגַאפָארפ רעד וצ ןעיצַאב קלָאפ עשיסור סָאד ךיז טעוו יוו ,םעד ןיא

 רימ ןעמ טעוו ?יורטוצ ןזייווסיורַא רימ קלֶאפ סָאד טעוו ?ןריפנָא לעוו ךיא סָאוו

 ךימ ןבָאה ייז ןוא ,םירבח עניימ טימ טדערעג םעד ןגעוו ךיא בָאה ?ןביולג

 עַלַא יוו רעמ ,קלָאפ עשיסור סָאד זיא ,סנטשרע ,סָאוו םעד טימ טקיאוראב

 .ןוא סנביולג ןוא ןטעטילַאנָאיצאנ ערעדנַא וצ טנַארעלַאט ,רעקלעפ ערעדנַא

 ןיימ ךיוא ,רעשידיי-שיפיט ןייק טינ ןעזסיוא רעד רימ ייב זיא ,סנטייווצ

 לעוו ןוא רעטעברַא ןא יויו ןאטנָא ךיז לעוו ךיא ןעוו ןוא ,רעטוג א זיא שיסור

 -טכע ןַא ןיב ךיא זַא ,ןעניימ ןעמ טעוו ,טבערגרַאפ לסיב א ןרעוו ךעלרעסיוא

 .(* ישטנעמ רעשיסור

₪ 
%% 

 טרַאטעג טינ שזעינָארַאו ןיא ןבַאה ןדיי סָאוו ףיורעד קידנקוק טינ

 יד זיא ןדיי ןופ "ןייר, ןצנַאגניא זַא ,יוזַא ןעמוקעגסיוא ךאד זיא ,ןעניואוו

 זייוכעלסיב טרָאד ךיז ןבָאה סע .קידנעטש ףיוא ןבילבעג טינ ךַאד טַאטש

 ,טעטש יד ןיא טכערניואוו טַאהעג אי ןבָאה סַאוו ,ןדיי עכעלזַא טצעזַאב

 רֶאי םניא סאד ךיז טָאה ןביוהָעגנָא ןוא ,ןעניואוו טרַאטעג טינ ןבָאה ןדיי ואוו

 ןפיוא ףיורַא זיא רעטייוצ רעד רעדנַאסקעלַא יוו םעדכָאנ ראי יירד ,8

 -ַאקינ ןעוועג ןענייז ,טצעזַאב טרַאד ךיז ןבָאה סָאוו ,ןדיי עטשרע יד .ןֶארט

 .סעיגעליווירפ טַאהעג ןבָאה סָאוו ,ןדיי ערעדנַא ךיוא ןוא ,ןטַאדלַאס עקסוועיִאל

 ,ןיוש ךיז ןבָאה .טַאהעג טינ סעיגעליווירפ עקיטיונ יד ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ךיוא

 ,הסנרפ ןבָאה וצ יוו ןוא טרַאד ןעניואוו וצ יוו הצע ןא ןבעגעג ,זיא-סעדיוו

 טימ ןוא ןזח א טימ ,לוש א טַאהעג טרַאד ןדיי ןיוש ןבָאה 1874 ראי םניא ןוא

 טַאהעג ןיוש טאה שזעינָארַאוו ןעוו ,1897 ראי םניא ,רעטעפש ןוא ,בר א

 -עג טרַאד ןיוש ןבָאה ,תושפנ טנזיוט קיצטכַא רעביא ןופ גנורעקלעפַאב א
 .ןדיי טנזיוט ייווצ עּפַאנק טניואוו

 ךעלגעממוא זיא ןטייווצ םעד יִאלָאקינ ןופ ןטייצ עטסגרע יד ןיא וליפַא

 ןיא .רעירפ יוו טקנופ ,ןדיי רַאּפ שזעינַָארָאוו ןסילשוצפָא ןצנַאגניא ןעוועג

 ןלעטשוצפַא ןעוועג ךעלגעממוא זיא ,ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד

 ךיז ןבָאה סָאוו ,"סעקינטָאבוס, יד ףיוא לֶארֶאמ רעשידיי ןופ סולפנייא םעד

 -יסור רעטצעל רעד ןעוו ,1905 רֶאי םניא ןוא .טיירפשרַאפ קרַאטש טרַָאד

 ןבעג וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא עיטסַאניד"ווֶאנַאמָאר רעד ןופ רַאצ רעש

 דנַאלסור ץנָאג רעביא ךיז טָאה םעדכָאנ דלַאב ןוא ,עיצוטיטסנָאק ַא קלֶאפ םעד

 -ַארַאוו טַאטש רעד ןיא זיא ,ןדיי ףיוא ןעמַָארגָאּפ ןופ עילַאווכ א ןסָאגעצ

 *) תוסא ח6קמפז6 עזה ג הצד הקסתהזהמהפ 61. 4
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 שזעינָארַאוו

 -- דנַָאנַאכָאנ געט ייווצ טרעיודעג טָאה סָאוו ,םָארגָאּפ ַא ןעוועג ךיוא שזעינ
 טינ ןעמ טָאה םָארגָאּפ םענעי ףיוא ןוא ,רעבָאטקָא ןט23 םעד זיב ןט21 םעד ןופ
 יד זיא םוטעמוא יוו טקנופ ןוא ,ןדיי טעגרהעג ךיוא רָאנ ,טעוועבַארעג רָאנ
 יד ןדיי ףיוא ןפרַאוואוצפיורַא ןעוועג ןסיוא םעד טימ גנוריגער עשירַאצ
 ץלַא גנוגעווַאב ערענָאיצולַאווער יד טרעוו טָאטש ןיא סָאוו םעד ןופ דלוש
 םגופ ןרַאצ רעד, ךיז טַאה שרעדנַא זַא ,ןסייה טפרַאדעג טָאה סע .רעקרַאטש

 .קידלוש ןדיי יד רֶאנ ןענייז ץלַא ןיא זַא ןוא ,ןליטש טנעקעג טינ "קלָאּפ
 -עג ךיז טָאה סָאוו ,ידַאנעג פִאקסיפעדיכרַא רעד יוו יוזַא טקנופ רעבָא

 טינ טרעדנוהרַאי ןטנצפופ םניא טָאה ,ָאדַאמעווקרַאט ןשיסור א ףיוא ןטינש
 -ירטס, יד ףיוא לֶארַאמ רעשידיי רעד ןופ סולפנייא םעד ןלעטשפָא טנעקעג

 טרעמעג ךיז ןבָאה סָאוו ,סעטקעס עטשידיירַאפ ערעדנַא יד ףיוא ןוא "סעקינלָאג

 ,רעכעה ןביוהפיוא טלָאוועג קיטסייג ךיז ןבָאה סָאוו ,יד ןשיווצ דנַאלסור ןיא
 טינ טרעדנוהרַאי ןטסקיצנַאווצ םעד ןיא רעטייווצ רעד יִָאלָאקינ טָאה יוזָא
 סָאוו .קלָאפ ןשיסור םעד ןופ עילַאווכ ערענָאיצולָאווער יד ןלעטשפָא טנעקעג

 ןפָאשעג זיא סָאוו ,ִאיִלָאוו איִאנדָארַאנ, רעד ןופ רעריפ יד ןופ ךיז טַאה
 ןפמעק ןוא טייהיירפ ןבָאה וצ ביל טנרעלעגסיוא ,שזעינַארַאוו ןיא ןרַאוועג
 .זפלָאהעג טינ טָאה ןדיי יד ףיוא דלוש עצנַאג יד ןפרַאוופיורַא סָאד .ריא רַאּפ
 סע ןוא ןרַאוועג ןלַאפעצ עיטסַאנידדווַאנָאמָאר עצנַאג יד זיא 1917 ןיא ןוא
 .ןבילבעג טינ רכז ןייק ריא ןופ זיא

 וצ ןטייקכעלגעמ עלַא ןעמוקַאב שזעינָארָאוו טָאה עיצולַאווער רעד ךאאנ
 זעוועג ןיוש ןַאד טרַאד זיא סע .רעטנעצ רעלערוטלוק רעקיטכיוו א ןרעוו
 ןוא דנָאל ןצנַאג ןרעביא ןעמָאנ ןסיזרג א טימ רעטַאעט א ,.טעטיזרעווינוא ַא

 טרעדנוה יוו רעקינייוו טינ ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ואוו .קעטָאילביב עסיורג א ךיוא
 רעסיורג רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה םעדכָאנ דלַאב רעבָא .רעכיב טנזיוט קיצפופ ןוא
 ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא שזעינָארָאוו זיא ןֶאד ןוא ,דנַאל ןיא גירק-רעגריב

 ןביוהעגנָא טָאטש יד טָאה .סיורַא טרָאד ןופ ןענייז ןשטייד יד ןעוו ןוא ,ןשטייד יד

 עסייוו יילרענעדיישרַאּפ ןעוועג טרָאד ןענייז סע ;טנָאה וצ טנָאה ןופ ןייגרעביא

 עיצולָאווער עשיסור עצנַאג יד ןעקנירטרעד טוואורפעג ןבָאה סָאוו ,סעדנַאב

 ןיקינעד ןעמעוו ,ָארוקש ןַאמָאטַא רעד ךיוא .ןרערט ןעמי ןוא טולב ןכייט ןיא

 יד ןיא ןוא ,תונחמ ענייז טימ ןעוועג טרָאד זיא ,לארענעג א רַאפ טכַאמעג טָאה

 ןעגנעה ןוא ןסיש ןייא ןיא ןטלַאהעג רע טָאה ,ןעוועג טרָאד זיא רע סָאוו ןטייצ

 "סיורָא טָאה רע סָאוו .תיחיצר יד וצ ןעוועג טינ ץענערג ןייק רַאג זיא סע ןוא

 יד זיא ,1919 רֶאי םעד ןופ ,רעבָאטקָא טַאנָאמ םעד ןופ ףוס םייב טשרע .ןזיוועג

 ןוא .סעדנַאב עסייוו יד טרַאד ןופ ןבירטעגסיורַא ןוא ןיירָא ןיהַא יימרַא עטיור

 טרַאד ךיז טָאה טכַאמ-ןטעווַאס יד זיב רַאי רָאּפ א טרעיודעג טשרע טָאה םעדכָאנ
 [949] .טקיטסעפַאבדטוג



 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -ָאוו טָאטש יד זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ךיוא

 ןבָאה סע ואוו ,ןגעוו עבלעז יד ףיוא ;ןעמַאלפ יד ןופ רטנעצ ןיא ןעוועג שזעינַאר

 דַאמ רעד ןיא ןבָאה סָאוו ,רעכוז-טָאג עשיסור עקיבייא ענעי טנַאפשעג לֶאמָא

 יד ףיוא ;טרַאגעג ןבָאה ייז סָאוו ,סֶאד ןענופעג הרות רעשידיי רעד ןופ לֶאר

 עכלעוו ,ןטסילַאעדיא עשיסור ענעי ןעגנַאגעג לֶאמַא ןענייז סע ואוו ,ןגעוו עבלעז

 קֶלָאפ ןיא ןייג, ןופ עעדיא יד טכַארבעג שזעינָארָאוו ןיא רָאפנעמַאזוצ םוצ ןבָאה

 טרישרַאמעג ןבָאה ןגעוו עבלעז יד ףיוא -- קלֶאפ ןרַאפ ןבעל סאד ןלעטשנייא ןוא

 טָאה סָאוו ,ץלַא ןכעוושרַאפ סָאוו ןוא טָאג ןרעטסעל סָאוו יד ,םיחצור עשיצַאנ יד

 ...ךיז ןיא עעדיא ןַא רָאנ

 רעטשרע רעד ןיא טַאה'מ יוו טקנופ .ןבירטרַאפ טרָאד ןופ ייז טָאה'מ רעבָא

 יןשטייד יד טרַאד ןופ ןבירטרַאפ המחלמ-טלעוו

 טָאה סָאוו ,טָאטש א -- דנַאלסור ןיא טָאטש א ןבילבעג זיא שזעינָארָאוו

 ...ןדיי ןופ עטכישעג רעד טימ ןדנוברַאפ טייקשיסור ריא ןיא וליפַא ךיז

]250[ 



 לָאפַאטסַאוועס

 -ערעטניא ַא ןוא עכייר ַא רעייז טָאה לָאּפַאטסַאוועס טָאטש יד
 ןוא .טרעדנוהרָאי ןטנצנטכַא םניא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאוו ,עטכישעג עטנַאס
 ןוא סעגירטניא עשיטנַאמָאר ןעוו ןטייצ ענעי טימ עטכישעג יד זיא ןדנוברַאפ
 רעטסרַאבטכורפ רעד ןעוועג ןענייז ףיוה ןכעלרעזייק ןשיסור ןיא סעיצַאסנעס
 רעד ןופ קיטילָאפ-סיורג עצנַאג יד ןסקַאוועגסיוא זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב
 .הכולמ

 רעדעי ןעוו ,רעטייווצ רעד ענירעטַאקעי ןופ ןטייצ יד ןעוועג ןענייז סָאד

 זיא ןַאמ רעטסקיטכעמ רעד ןרָאוועג ,דָאנג ריא טימ ,זיא רעטבילעג רעיינ
 סָאוו ,םעד טימ ןטבילעג ןקידרעירפ םעד ןגייטשרעביא טוואורפעג ןוא דנַאל

 ןביוהרעד ךיוה רעייז םיא לֶאז סָאוו סניוזא סעפע ןָאטפיוא שיטילָאפ טעוו רע

 .ענירעסייק רעד ןופ ןגיוא יד ןיא
 -ַכָאנ טַאהעג טָאה עסיורג יד ענירעטַאקעי סָאוו ,עטבילעג עלַא יד ןופ

 רטָאיּפ ,ןַאמ ריא געוו םנופ טמַארעגפָא 1762 רָאי םניא טָאה יז יוו םעד
 רעטסקיאעפ רעד ןעוועג ןיקמָאיטָאּפ ירָאגירג טשריפ רעד זיא ,ןטירד םעד

 טינ ןוא ,טַאהעג טָאה רע סָאוו תונורסח עלַא יד ףיוא קידנקוק טינ ;שטנעמ

 "ארטַאעט יד ףיוא טינ ךיוא ןוא טייקנזַאלעצ ןוא טייקדליוו ןייז ףיוא קידנקוק
 טָאה רע סָאוו ץלַא ןיא טכַאמעג טָאה רע סָאוו לעטשנַא םעד ןוא סעזַאּפ עשיל

 םניא ךַאנ ןוא .םענרַאפ ןסיורג א ןופ שטנעמ א ןעוועג ךַאד רע זיא ;ןַאטעג

 זיא'ס סָאוו ץלַא טיירגעגוצ ןוא ןאלפ םעד טעברַאעגסיוא רע טָאה 1776 ראי
 רַאּפ ןכַאמ םיא ןוא םירק לזניא-בלַאה םעד ןּפָאכרַאפ וצ קיטיונ ןעוועג רָאנ

 .עירעפמיא רעשיסור רעד ןופ לייט ַא

 םעד טימ ןוא ,טעברַאעג ןַאלּפ םעד ףיוא רָאי עכעלטע טָאה ןיקמַָאיטַאּפ
 טַָאהעג גנַאל ןיוש טָאה יז לייוו ,ןעמונעגסיוא קרַאטש ןענירעטַאקעי ייב רע טָאה

 סניקמָאיטָאּפ זיא 1783 רֶאי םניא ןוא .םירק רעביא ןשרעה וצ עיציבמַא יד

 ץנָאג ןוא המחלמ יד ןרַאלרַאּפ ןבָאה ןקרעט יד .ןרַָאוועג טריפעגכרוד ןַאלפ
 .עירעפמיא רעשיסור רעד ןופ לייט א ןרַאוועג זיא םירק

 "עג טינ לֶאּפָאטסַאוועס טָאטש רעד ןופ ךַאנ ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא
 ,טציא טייטש טָאטש-ןפַאה עטמירַאב יד ואוו ,טרָא ןבלעז םעד ףיוא .טסואוו
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 ןבָאה'ס .רָאיטכַא ןסייהעג טָאה סָאוו ,לפרעד שירעטַאט ןיילק א ןענַאטשעג זיא

 -עג ןיקמָאיטָאּפ טָאה ןַאד ןיוש רעבָא .ןשטנעמ קינעעוו רעייז טניואוועג טרַאד

 וצ סעיציבמַא ענייז ןיא ;םי ןצרַאווש םייב ןפַאה םעד ןופ טייקיטכיוו יד ןעז

 טייקכעלגעמ יד ןעזעג טרַאד רע טָאה ,טכַאמ-םי עסיורג ַא דנַאלסור ןופ ןכַאמ

 -נייא טָאה רע יוו םעדכָאנ ךיילג ןוא .טָאלפ ןשיסור ןסיורג ַא ראפ רעטנעצ א ןופ

 רַאיטכַא לפרעד עניילק סָאד ואוו ,טרָאד רע טַאה םירק לזניא-בלאה םעד ןעמונעג

 -ַאוועס ןבעגעג ןעמַאנ א ריא ןוא טָאטש א ןעיובפיוא טזַאלעג .ןענאטשעג זיא

 םעד טימ ןוא ."טעטסעיִַאמ ןופ טטנטש יד, סָאד טסייה שיכירג ףיוא סָאוו ,לָאפָאטס

 ריא ןופ ןגיוא יד ןיא ןח רעמ ךךַאנ ןעניפעג וצ ןעוועג ןסיוא ךיוא רע זיא

 ...עטבילעג ןייז ןעוועג זיא עכלעוו ,ענירעסייק עשיסור יד ,טעטסיִאמ

 ,לָאפָאטסַאוועס טָאטש רעד ןופ עטכישעג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה יוזא

 רעד ןיא טעטש-ןפַאה עטסטמירַאב יד ןופ ענייא ןרָאוועג רעטעפש זיא עכלעוו

 רעשיסור א סָאוו .סעיציבמַא עשיטנַאמָאר יד ןופ ןסקַאוועגסיוא זיא יז .טלעוו

 עטבילעג ערעדנַא יד טימ ץנערוקנָאק רעסיורג רעד ןיא טַאהעג טָאה טשריפ

 עקשטייד א ןעוועג טרובעג ןטיול זיא עכלעוו ,אצירַאצ רעשיסור רעד ןופ

 טפַאשרעה רעד רעטנוא ןענאטשעג זיא סָאוו ,טנעגעג א ףיוא גיוא ןא טַאהעג ןוא

 עכלעוו ,ןגינעק עשירַאזַאכ יד טשרעהעג לֶאמַא ןבָאה'ס ואוו ןוא ייקרעט ןופ

 ...ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא ןבָאה

 עשירַאטסיה עקידרעירפ ךס א וצ באגוצ רעקיטרַאנגייא ןַא ןעוועג זיא סע

 טינ ןצנַאגניא רֶאג קיטנַאמָאר ןוא עביל טימ ךיז ןבָאה סַאוו ,ןשינעעשעג

 .טרעקעגנָא

 סניקמַָאיטָאּפ זַא ,יוזַא ןייז טפרַאדעג אקווד טלָאוו'ס יוו טקנופ סעפע ןוא

 ןסייר שממ לֶאז םירק ןיא ןשינעעשעג עשירַאטסיה עקידרעירפ יד וצ בָאגוצ

 זעמעוו ייב .טשריפ רעשיסור רעד ,רע טָאה ,טייקיטרַאנגייא ןייז טימ ןגיוא יד

 ןוא ןענירעטַאקעי וצ עביל ןייז טימ ןדנוברַאפ ןעוועג קידנעטש זיא קיטילָאּפ

 ..ךירג א ראפ ןטלַאהעג ךיז ,סערוטנַאווא עשיטנַאמָאר טימ

 זיא ןדקומ רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא עירעפמיא עשיכירג עסיורג יד

 דנַאלסור ןופ ןכַאמ וצ טמיורטעג טַאה רע ןוא רעטסומ א ןעוועג םיא ראפ

 ןכירג עטלַא יד טימ ץלֶא קנַאדעג ןיא ךיז טָאה רע ;עירעפמיא ָאזַא טקנופ ךיוא
 ןשירעטַאט םעד לֶאז רע וא ,ךעלריטַאנ ןעוועג רעבירעד זיא'ס ןוא ,ןדנובראפ

 .לָאְּפָאטסַאוועס ןעמַאנ ןשיכירג םעד ןבעג רַאיטכָא לפרעד

 טלָאוו'מ ןעוו ,ץנָאג ןעוועג טינ טלַאוו דליב םעד ןופ טייקיטרַאנגייא יד

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאוו ,ןדיי עטשרע יד זַא ,טקַאפ םעד טנָאמרעד טינ

 .רענַאיִציִלָאג רַאנ ,ןדיי עשיסור ןייק טינ אקווד ןעוועג ןענייז ,לֶאּפָאטסַאוועס

 -סור ןופ לייט ַא ןרָאוועג זיא םירק יוו םעדכָאנ ךיילג ןיהַא ןעמוקעג ןענייז ייז
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 זיולב ןופ ןענַאטשַאב זיא ןוא ןיילק ןעוועג לָאצ רעייז זיא גנַאפנָא ןיא .דנַאל
 עטשרע יד ןבָאה ,ךעלנייוועג ןיוש ךיז טריפ'ס יוו ,רעבָא ,סעילימַאפ עבעלטע
 ,דניירפ ןוא םיבורק ערעייז ןעמונעגרעבירַא ךיוא רעטעפש ענעמוקעגרעבירַא
 -אוועס ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד זיא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא
 .(* ןבעל שידיי ַא ןביוהעגנָא טרַאד ךיז טָאה סע ןוא רעסערג ןרַאוועג לֶאפָאטס

 ,ןדיי עטשרע יד סָאוורָאּפ טסואווַאב טיג זיא גַאט ןקיטנייה זיב ךַאנ
 רעייז טרַאד ןוא לֶאפָאטסָאוועס ןיא טצעזַאב 1784 רֶאי םניא ךיז ןבָאה עכלעוו
 זיא'ס .עיצילַאג ןופ אקווד רֶאנ ,דנַאלסור ןופ טינ ןעמוקעג ןענייז ,טכאמעג םייה
 ייז טָאה'ס סָאוו ןוא ןעוועג ןענייז סָאד ןדיי ַא רַאּפ סָאוו טסואוואב טינ ךיוא
 ,ןדיי עכלעזַא ןעוועג ןענייז סָאד זַא ,רעבַא טנייש סע .ןגיוצעג לֶאפֶאטסַאוועס ןייק
 רעד ןיא ןענייז סַאוו ןשטנעמ :;טסייג-סגנומענרעטנוא ךס א ךיז ןיא ןבָאה סָאוו
 סעפע טביוה'מ ןעוו עטשרע יד לֶאמעלַא ןענייז עכלעוו ןוא ןרענָאיִּפ רוטַאנ
 .ןעיוב וצ ץעגרע ןא

 -ידיי רעד ןופ לֶאצ יד ןיוש זיא טרעדנוהרַאי ןטנצניינ םנופ גנַאּפנָא םייב

 ןבָאה ןדיי .עקידנטיידַאב ץנָאג א ןעוועג לֶאּפָאטסַאוועס ןיא גנורעקלעפַאב רעש

 ןסקַאוועג ןענייז ייז ןוא טָאטש רעד ןופ גנואיובפיוא רעד ןיא ןפלֶאהעג ךס ַא

 -עג ךיז טָאה'מ ואוו ,ןלוש טיובעגפיוא טרָאד ןבָאה ייז ;ריא טימ םענייאניא

 ךס א ןעוועג טרַאד ןענייז'ס ןוא ,תוכאלמ יילרענעדיישרַאפ ןענרעלסיוא טנָאק

 ייז ןשיווצ ןענייז'ס ;תורוהס ערעדנַא ןופ ןוא רוטקַאפונַאמ ןופ ןעמַארק עשידיי

 טנַאיווָארפ ןלעטשוצוצ ןדַאירדָאּפ ןטלַאהעג ןבָאה סָאוו ,עכלעזא ןעוועג ךיוא

 -עגנייא טוג טרַאד ךיז ןבָאה ןדיי .טָאטש ןיא ןענַאטשעג זיא סָאוו ,רעטילימ ןרַאפ

 ,םעד ןיא ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא ,גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד טימ טבעל

 "ַאב לָאפָאטסַאוועס ןיא ךיז ןוא ןדיי ןעמוק ןלָאז טעטש ערעדנַא ןופ ךיוא זא

 וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב טעברַאעג רעווש טָאה דיי רעדעי ;ןצעז

 ןוא .רעדניק ןוא בייוו רַאפ ןוא ךיז רַאּפ הסנרפ ןבעג םיא לֶאז סָאוו ,סעפע

 ייז ןוא עקידהשקשינ ץנָאג ַא ןעוועג טרָאד ןיוש זיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ןעוו

 לָאז ןעמ זַא .לעפַאב ַא ןרָאוועג ןבעגעגסיורַא זיא ,הסנרפ טַאהעג טרָאד ןבָאה
 .ןביירטסיורַא ןטרָאד ןופ ייז

 ,ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ ןטייצ יד ןיא ,1829 רֶאי םניא ןעשעג זיא סָאד

 טכוזעג ץלַא ןוא ןדיי טַאהעג טנייפ ךעלקערש ןרָאי ענייז עלַא טַאה רעכלעוו

 טָאה ןיילַא רע .םוטנטסירק םוצ ןרעקַאב וצ ייז טלַאוועג טימ יוזא יוו ןעלטימ

 ךיוא ןוא לֶאפָאטסַאוועס ןופ לֶאז'מ זַא ,לעפַאב םעד ןבעגסיורַא ןסייהעג סָאד

 םיבושי עשידיי ןפַאש וצ עטשרע יד ןעוועג טפָא עיצילַאג ןופ ןדיי ןענויז ללכב (*

 טשרע ףרַאד סָאּוו ,ןינע ןַא זיא ,בגַא ,םָאד ןוא ,טעטש עשיסור ענעמוקעגפיוא-וינ ןיא

 .ןרעוו טשרָאפְעגסיוא
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 ,עכלעזַא זיולב טרָאד ןזָאלרעביא ןוא ןדיי עלַא ןביירטסיורַא וועיִאלָאקינ ןופ

 קרַאטש ןדיי יד ראפ ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא ןוא .רעטילימ ןיא ןעניד סַאוו

 -ילימ רעד ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,גיערג לָארימדַא רעשיסור רעד טלעטשעגנייא

 .וועיִאלֶאקינ ןופ ךיוא ןוא לָאּפָאטסַאוועס ןופ רָאטָאנרעבוג רעשירעט

 -עג וועיִאלֶאקינ ןופ ךיוא ןוא לֶאּפָאטסַאוועס ןופ ןדיי יד ןַאד טָאה גיערג

 ךיז לֶאז'מ זַא ,גנוריגער רעד ייב ןטעבעג טָאה רע ;ץוש ןייז רעטנוא ןעמונ

 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,םימותי ןוא תונמלא עשידיי יד ףיוא ןעמערַאברעד
 נָא טָאה רע סָאוו ,ןטנעמוגרַא יד ןשיווצ ןוא .טעטש עדייב ןיא לֶאצ רעסיורג א

 ,טנעמוגרַא רעד ןעוועג ךיוא זיא ,ןפורקירוצ הריזג יד ףרַאד'מ זַא ףיורעד ןבעגעג

 ,לֶאפָאטסַאוועס יא ,טעטש עדייב ןלעוו ,ןביירטסיורַא ןדיי יד טעוו'מ ביוא זא

 רעד טלייצרעד יוזַא .תוכאלמ-ילעב ןֶא ןצנַאגניא טעמכ ןביילב ,וועיִאלָאקינ יא

 ןיא עטכישעג רעשידיי רעד ןופ רעשרַאפ רעד ךיוא ,ןעסעג ילוי רעקירַאטסיה

 זַא .ןעגנירד ןעמ ןאק םעד ןופ ןוא .ףיורעד ןַא טזייוו ,עקטלָאוו ירָאגירג ,דנָאלסור

 ןיא ךיוא ןוא לֶאּפָאטסַאוועס ןיא תוכאלמ-ילעב עשידיי ןופ לֶאצ יד זיא ןַאד ךַאנ

 .עקידנטיידַאב ץנָאג א ןעוועג וועיִאלָאקינ

 ןאטעג גיערג רַאטַאנרעבוג רעשירעטילימ רעד טַאה טייצ ערעגנעל ַא

 ןעוועג זיא ימ ןייז רעבָא .הריזג יד ןעיירשוצפַא טנָאקעג רֶאנ טָאה רע סָאוו ץלַא

 זא ,םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא ןיילַא רַאצ רעד לייוו ,טסיזמוא

 -טינ רעד ןדַאש ןעגנערב טעוו סָאד ביוא וליפַא ,ןריפכרוד לעפַאב םעד לֶאז'מ

 ַא ןעמוקעגרַאפ זיא ייברעד ןוא .טעטש ייווצ יד ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ןכוז סָאוו יד ןופ "קיגָאל, רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סָאוו זָאירוק

 -סַאוועס ןיא ךיז ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא טקנופ :ןדיי ןגלָאפרַאפ וצ ץורית א

 .טָאלפ ןיא ןעניד סָאוו ,סעקינווָאנישט עשיסור יד ןופ ךס ַא זַא ,טפַאכעג לֶאפָאט

 םיצורית יד ןשיווצ ןעמונעגניירַא סָאד ןעמ טַאה .גנוריגער יד ןענעבנגַאב

 ןיא ןלעוו'ס ןעוו זַא ,טגַאזעג טָאה'מ ;ןביירטסיורַא ןדיי יד ףרַאד'מ סָאוורַאּפ

 יאדווא סעקינווָאנישט עשיסור יד ןלעוו ,ןדיי ןייק ןייז טינ רעמ לֶאּפָאטסַאוועס

 -עג יד ןפיוקרַאפ וצ ןעמעוו ןבָאה טינ ךַאד ןלעוו ייז לייוו ,ןענעבנג ןרעהפיוא
 ...ןכַאז עטעבנג

 -טפיוה יד ןענייז סָאוו יד ,סעקינווָאנישט עשיסור יד ןפָארטשַאב ןגעוו

 גנוריגער סנטשרע םעד יִאלַאקינ ןופ פעק יד זיא סָאד -- תובנג יד ןיא עקידלוש

 יוו ןעז טנָאקעג טינ ךאז רעדנַא ןייק ייז ןבָאה ץלַָא ןיא לייוו ,ןלַאפעגנייא טינ

 .ןדיי יד ןופ דלוש יד רָאנ

% 

 -רַאּפ ןייז וצ ןלַאפעגסיוא זיא לָאפָאטסַאוועס טָאטש רעד ןופ לרוג ןפיוא
 עטכישעג רעד ןיא ןעלטיפַאק עטסקירעיורט יד ןופ םענייא ןופ ףוס ןטימ ןדנוב
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 לָאפַאַטסַאוועס

 ןפורעג טָאה'מ עכלעוו ,ןטסינַאטנָאק לטיפַאק ןטימ -- דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ
 ,טָאטשןפָאה רעשיסור רעטיורג רענעי ןיא ,טרַאד ."ןטַאדלָאס עקסוועיִאלָאקיג,

 יד ןופ עטצעל יד ןבָאה ,לפרעד שירעטַאט ןיילק ַא ןעוועג לֶאמַא זיא סָאוו
 ,יימרַא רעד ןיא טנידעג ךַאנ ןבָאה עכלעוו ,"ןטַאדלָאס עקסוועיִאלָאקינ, עשידיי
 ךַאנ טלדנַאהַאב ייז טָאה סָאוו ,דנאל םעד רַאפ ,דנַאלסור ראפ ןגָאלשעג ךיז
 -ונָאמ א טרַאד טייטש גַָאט ןקיטנייה זיב ךַאנ ןוא .עמַאמ-ףיטש ַא יוו רעגרע

 -עגסיוא ןבָאה סָאוו יד ןופ ןגיוא יד ןכָאטשעג לֶאמנייא טינ יאדווַא טָאה סָאוו ,טנעמ

 ייז ואוו דנַאל םעד ןופ ןטָאירטַאּפ ןייק טינ ןענייז ןדיי זַא ,לובלב םעד טכַארט
 טינ ךיז ןגיוט ייז ןוא עקידעקערש ייז ןענייז רוטַאנ רעד ןיא זַא ןוא ,ןעניואוו

 .טייקשידלעה ןוא טומ ןזייווסיורַא ףרַאד'מ ואוו ,דלעפטכַאלש ַא ףיוא סיוא

 עקירעיורט ךס א ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןבָאה ןרַאצ עשיסור יד

 זבירשעגניירַא טָאה ייז ןופ ןטסקירעיורט םעד רעבָא ,ןבירשעגניירַא ןעלטיּפַאק
 -סיורָא 1827 ראי םנופ טסוגיוא טַאנָאמ ןיא טָאה רע ןעוו ,רעטשרע רעד יַאלֶאקינ

 .ןטַאדלָאס רַאּפ ןבעגפָא רעדניק עשידיי עניילק לֶאז'ִמ זַא ,הריזג יד ןבעגעג

 רעדניק עשידיי ענעי ןעמ טַאה םישק םיונע עטסמַאזיורג ןוא עטסגרע יד

 טימ ,פעלק טימ ,טרעטַאמעג ןוא טקינייפעג תונמחר ןַא ייז טָאה'מ .ןֶָאטעגנָא

 רעכערברַאפ ןופ תוחומ ענעברַאדרַאפ סָאוו ,ץלַא טימ ןוא טשרוד טימ ,רעגנוה

 יד ןצריקרַאפ ןוא ןבעל סָאד ןרעמואראפ יצ ןרעלקיצ רָאנ ןענָאק םיחצור ןוא
 רעייז זַא ,ןגָאז ןֶאק'מ ןוא .ןגעקטנַא ןלעטש טינ ךיז ןענַאק סָאוו ,יד ןופ ןרָאי

 רעזדנוא סָאוו ,םשה-שודיק םעד ןופ רעכעה ןיז ןסיוועג ַא ןיא טייטש םשה-שודיק

 רעזדנוא ןופ ןטייצ ערעטיב ןוא ערעווש ערעדנַא ןיא ןזיוועגסיורַא טָאה קלָאפ

 ,ןקילגמוא ערעדנַא ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא לייוו ,דנָאלסור ןיא עטכישעג רעגנַאל

 ןרַאצ יד ןופ דנַאלסור רעטלַא רעד ןיא זדנוא ףיוא ןעמוקעג ןענייז סַָאוו

 ןטייצ יד ןיא ןענייז ,ןדיי ענעסקַאוורעד ,.עסיורג ןעגנַאגעג םשה"שודיק ףיוא ןענייז

 .רעדניק עשידיי עניילק משה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג ןטשרע םעד יִאלַאקינ ןופ

 -רעבירַא קיטומ ןוא ווארב סעציילפ עשרעדניק עכַאווש ערעייז ףיוא ןבָאה ייז

 יד ןופ ןבעל ןיא עכַאפע רערעטיב רענעי ןופ טייקרעווש עצנַאג יד ןגַארטעג

 ןעמ ןַאק ןדיי זַא ,ןזיווַאב עסיורג יד יוו רעמ ךַאנ ןבָאה ייז .דנָאלסור ןיא ןדיי

 ..י]ןקיטשרעד טינ ןעמ ןֶאק טסייג ןשידיי םעד זַא ןוא ןקירדרעטנוא טינ

 "עג ייז טָאה'מ רעדייא ךֶאנ געוו ןפיוא ןברָאטשעגסיוא ןענייז ייז ןופ ךס ַא

 טָאה'מ רעדייא ךַאנ ;טקישרַאפ ייז טָאה'מ ןיהואוו ,ןטנגעג עטייוו יד ןיא טכַארב

 ןבָאה *"סעקדַאיד, עזייב ןוא עטכעלש ואוו ,סעמרַאזַאק יד ןיא ןבעגעגניירַא ייז

 .ןבירטעג דמש וצ ןוא חצר תוכמ ןגָאלשעג

 ו רעטמירַאב רעד טרעדליש םעד ןופ דליב קירעיורט א רעייז

 ו טלייצרעד רע .ןעצרעג רעדנָאסקעלַא רענָאיצולָאווער ןוא רעלעטשטפירש
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ַא ןיא ךיז רע טָאה ,טקישרַאפ םיא טָאה'מ ןיהואוו ,עקטַאיוו ןייק געוו ןפיוא
 ןופ *הנחמ, ַא טריפעג טָאה סָאוו ,ריציפָא ןֶא טימ ןפַארטעג לפרעד ןפרַאוורַאּפ

 םעד טָאה רע ןעוו .ןסירעגפָא עמַאמ-עטַאט ןופ טָאה'מ סָאוו ,ךעלגניי עשידיי

 :טרעפטנעעג רענעי םיא טָאה ,זיא סאד סָאוו טגערפעג ריציפָא
 ַא ןבירטעגפיזנוצ טָאה'מ :עטכישעג אזַא ,ךימ ריא טייטשרַאפ ,זיא סע,

 טינ .רָאי ןיינ ןופ ןוא רָאי טכָא ןופ ,ענעטלָאשרַאפ-ךעלקילדיי עניילק עטּפָאכ

 זעמ טָאה רעירפ .טינ סָאד סייוו ךיא .ןבעגניירַא טָאלפ ןיא ייז ליוו'מ רֶאנ שרעדנַא

 ,טיירדעגרעביא סעפע ךיז טָאה םעדכַאנ ;םרעפ ןייק ןביירט ייז לָאז'כ ,ןסייהעג רימ

 ןעמ טָאה קירוצ טסרעוו טרעדנוה טימ .ןאזַאק ןייק ייז רימ ןביירט טציא ןוא

 -יא ייז בָאה ךיא ןעמעוו ייב ,ריציפֶא רעד .ןבעגעגרעביא טנעה עניימ ןיא ייז

 זיא לטירד ָא .ייז טימ קילגמוא ןַא זיא'ס זַא ,טגָאזעג רימ טַאה ,ןעמונעגרעב

 רעד ףיוא ןזיוועגנָא רעגניפ א טימ טָאה ריציפָא רעד ןוא) ןבילבעג געוו ןפיוא

 ייז ףרַאד'מ ןיהואוו ,טרָא םעד וצ ןייגרעד טינ ןלעוו ייז ןופ טפלעה א .(דרע

 *.ןעגנערב

 םיא טָאה ,טלייצרעד טָאה ריציפָא רעד סָאוו סאד זַא ,טביירש ןעצרעג

 רעדניק יד סָאוורַאפ ןענאטשרַאפ טינ גנַאפנַא ןיא טאה רע .טרירעג קרַאטש

 סָאד יצ טגערפעג ריציפֶא םעד טָאה רע ןעוו ןוא ,געוו ןפיזא ליפ יוזַא ןברָאטש

 :טרעפטנעעג רענעי םיא טָאה ,הפגמ ַא ןופ זיא
 סיוא טַאלג ןברַאטש ייז .הפגמ א ןופ זיא סאד זַא ,ןגָאז טינ ןעק'מ ,ןיינ,

 ןא ,סטרַאדעגנייא ןֶא ,עלָעגניי שידיי ןיילק א ,טייטשרַאפ ריא .ןגילפ יד יוו

 וצ טניואוועג טינ זיא ,עלעצעק ענדולב ָא יוו ,סקידכעבענ א ןוא סטרַאווקעגנייא

 טימ ןרענרעד ךיז ןוא ,דנָאנָאכָאג העש ןעצ עטַאלב יד ןטענק ןוא סופוצ ןייג

 ַא ןֶא ,ןטאט א ןא ,דמערפ רעד ןיא -- ךאנ וצרעד ןוא .סערַאכוס ענעקורט

 טסוה סע ןוא ,ןטסוה ןֶא סע טביוה ,זנ .טעלג א ןבעג לֶאמַא ןלָאז סָאוו ,ןעמַאמ

 ןעמ ףרַאד סָאוו וצ ,ךייא טעב ךיא ,רימ טגַָאז ןוא .טברַאטש סע זיב גנַאל יוזַא

 *?רעדניק טימ ןאטפיוא ןעמ ןעק סָאוו ?סָאד

 ןעוועג סָאד זיא ,רעטייוו ןייג וצ ךעלעגניי יד טלעטשעגסיוא טָאה'מ ןעוו

 יוו ."ןלעטשרַאפ רֶאנ ךיז ןעק'מ סִאוו סענעצס עטסכעלקערש יד ןופ ענייא,

 טלַא ןענייז סָאוו יד !רעדניק עכעלקילגמוא ,עמַערֶא, .סיוא ךיז טקירד ןעצרעג

 רעבַא .ןטלַאהעג זיא טינ'ס יוו ךַאנ ךיז ןבָאה ,רֶאי ןציירד ןוא רַאי ףלעווצ ןעוועג

 עטסכעלקערש יד ...!רָאי ןעצ ןוא ראי טכָא ןעוועג טלַא ןענייז סָאוו ךעלגניי יד

 טינ ןעק .ןברַאפ עטסצראווש יד טימ טנווייל ףיוא ןלָאמעג זיא סָאוו ,דליב

 -ייז ענעקַארשעצ ןוא עטעשטומעגסיוא ,עטכיילבעגסיוא .רעדיוש אזא ןפורסיורַא

 ןלעניש עקסטַאדלָאס עקיד עטרעפמולעגמוא יד ןיא ןַאטעגנָא ןענאטשעג ייז ןענ

 עקידכעבענ ןוא ענעפלַאהַאבמוא טימ ןבָאה ןוא סרענלָאק עטלעטשעגפיוא יד טימ
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 ?ָאפַָאטסַאוועס

 ןעייר ןכיילג ןיא בָארג יי: ןבָאה סָאוו ,ןטַאדלַאס עטלַא יד ףיוא טקוקעג ןקילב
 רעטנוא סנכייצ עיולב יד ןופ ,סַאלב ןעוועג ייז ייב ןענייז ןפיל יד .טלעטשעגסיוא
 ןוא .טלעק ןיא ןוא ץיה ןיא ייז טפרַאוו סע זַא ,ןעז טנעקעג ןעמ טָאה ןגיזא יד
 ןייק ןוא טסַאפעגפיוא טינ טַאה רענייק עכלעוו ףיוא ,רעדניק עקנַארק / טָא

 ןעמ טָאה .םי םענערַארפרַאּפ םנופ ןגַארטעג ךיז טָאה סָאוו ,טניוו רעד ןזָאקבעג
 *.ןיירַא רבק ןיא טריפעג

 סָאוו ,ריציפָא רעד זַא -- ןעצרעג ייברעד טגָאז -- ,טינ טסעגרַאפ ןוא,
 -עג טָאה'מ ןוא שטנעמ רעטוג א ןעוועג רוטַאנ רעד ןיא זיא ,טריפעג ייז טָאה

 יז ןעוו ,ןעוועג ןיוש טלָאוו סָאוו .ייז ףיוא תונמחר טָאה רע דא ,ןעז טנעק

 ןעמונעגנָא בָאה ךיא ?ןשטנעמ ןטכעלש ַא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא ןטלַאוו

 -ַפָא רעדניק יד לֶאז רע זַא ,םיא קידנטעב ןוא טנַאה רעד ייב ריציפָא םעד
 -ַאְי ןוא ןענייוו טלָאוועג בָאה ךיא .עקשטירב ןיימ וצ ןפָאלעגוצ ךיא ןיב ,ןטיה

 ךיז ןיא ןקיטשרעד וצ רעווש רימ זיא'ס זַא ,טליפעג בָאה ךיא .לוק ןפיוא ןרעמ
 *...ןייוועג סָאד

 -ולֶאווער ןוא רעלעטשטפירש רעשיסור רעסיורג רעד טלֶאמ דליב אזַא

 םעד טָא ןעגנערב טינ ןוא ןויסנ םעד ןייטשוצייב רעווש זיא'ס ןוא .(* רענָאיצ
 ןטסינָאטנָאק עשידיי יד ןופ עכָאּפע יד טנָאמרעד ןעמ ןעוו גוצסיוא ןרעגנעל

 ,סע ןעמ ףרַאד אד ןענָאמרעד ןוא .ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ ןטייצ יד ןיא

 -רַאּפ ןיא רעטייוו ןרעוו טלייצרעד טעוו סָאוו םעד וצ טייקצנַאג ןבעגוצוצ ידכ

 :לֶאּפָאטסַאוועס טָאטש רעד ןופ עטכישעג רעד טימ גנודניב

 וגעק המחלמ ַא ןיא ןרָאוועג ןגיוצעגניירַא דנַאלסור זיא 1853 ראי םניא
 ,המחלמ רעמירק עטמירַאב יד ןעוועג זיא סָאד .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלגנע ,ייקרעט
 -עג ךיז טָאה'מ ןוא "ןכַאז-למיה, ןגעוו טלדנַאהעג סע ךיז טָאה םינפל שטָאכ ןוא

 םעד ןזָאל לָאז ייקרעט ןופ גנוריגער יד טנעה סעמעוו ןיא םעד ןגעוו טרעפמַא

 ןכַאנָאמ עשיליוטַאק יד ןופ טנעה יד ןיא ,םילשורי ןיא רבק סעסוזעי ןופ לסילש

 ןסיוא טשרקיע רעד ןעמ זיא ,םיחלג ענווַאלסָאווארפ יד ןופ טנעה יד ןיא רעדָא

 -וצפָא ןעוועג זיא הנווכ יד ןוא ,ןסערעטניא עשיטילָאּפ ןוא עשימַאנָאקע ןעוועג

 עיזַא-לטימ ןיא עירעפמיא רעשיסור רעד וופ סולפנייא ןשיטילַאּפ םעד ןכַאווש

 ךיוא .םימי יד ףיוא טכַאמ עסיורג ַא רֶאג ןרעוו לֶאז יז זַא ,ןזָאלרעד טינ ןוא
 ךיז טַאה ןַאד ןוא ,טריסערעטניארַאפ ןעוועג םעד ןיא ןענייז ןסיירפ ןוא ךיירטסע
 ךיז טָאה גנַאּפנָא ןיא .םי ןפיוא המחלמ ַא ןביוהעגנָא םירק ןופ ןגערב יד ייב

 ןענייז רעטעפש רעבַא .ןשיקרעט ןטימ זיולב ןגָאלשעג טָאלפ רעשיסור רעד

 *) פה06 א תצאו. 109 ה6קמפזמ, 610. 5,
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,ךיירקנארפ ןוא דנַאלגנע ןופ ןטָאלפ יד ןרָאוועג ןגיוצעגניירַא ךיוא םעד ןיא

 .לֶאפָאטסַאוועס ייב ןעמוקעגרַאפ ןענייז ןטכַאלש עטסערג יד ןוא

 ףיוא טָאה'מ .טרַעגַאלַאב טָאטש יד ןאד ןעמ טָאה דנַָאנַאכָאנ םישדח ףלע

 ,יימרַא עשיסור יד רעבָא .טכַאנייב ןוא גָאטייב ןטַאמרַאה ןופ ןסָאשעג ריא

 -עגרעסיוא ןזיוועגסיורַא טָאה ,קינייוועניא ןופ טצישַאב טָאטש יד טָאה סאוו

 ןוא ,ןגָאלשעג ןגערב עלַא ייב אנוש ןטימ ךיז ןבָאה ייז .טייקשידלעה עכעלנייוו

 טלָאוועג ץֶאלּפ ןייא ןופ טָאה'מ ןעוו זַא ,סיורג יוזַא ןעוועג זיא םזיטָאירטַאּפ רעד

 טצישַאב דנַאנָאכָאנ געט קיסיירד ןבָאה עכלעוו ,ןסֶארטַאמ הנחמ א ןקישקעווא

 טימ טעשַארטסעג ייז ןבָאה ,סעבמַאב טימ טלגָאהעג שממ טָאה'ס ואוו ,עיציזָאּפ א

 רעטייוו ןענייז ייז ןוא ,טרָא רעייז ףיוא ערעדנַא ןקיש טעוו ןעמ ביוא טנוב א

 טָאה אנוש רעד סָאוו ,עיציזָאּפ יד קידנצישַאב ,סנטסָאּפ ערעייז ףיוא ןבילבעג

 רעסיורג רעד סָאוו ווירב ַא ןיא טלייצרעד טרעוו יוזַא .ןעמענ טנעקעג טינ

 ןייז וצ ןבירשעג טייצ רענעי ןיא טָאה יִאטסְלַאט וועל רעלעטשטפירש רעשיסור

 זיא סע סָאוו ץלַא טימ טנָאקַאב טוג ןעוועג זיא יאטסלָאט ןוא ,יעגרעס רעדורב

 רעגנוי ַא ןעוועג ךַאנ טלָאמעד זיא רע לייוו ,לֶאפַאטסַאוועס ןיא ןעמוקעגרַאפ ןאד

 -אב וצ ןטכַאלש יד ןיא טקילייטַאב ךיוא ךיז טָאה רע ןוא רעציפַָא-עירעליטרַא

 .טָאטש יד ןציש

 ןרָאוועג טקורדעגפַא רעטפש ןרַאי ךס א טימ זיא סָאוו ,ווירב םענעי ןיא

 ןוא רעלעטשטפירש ןסיורג םעד ןופ עיפַארגָאיב רעד ןופ דנַאב ןטשרע םניא

 טקירד ,ןבירשעגנָא טָאה ,ווָאקויריב .י .5פ רערערַאּפ ןוא דימלת ןייז סָאוו ,רעקנעד

 יטייקילייה קיטש א טעמכ, ןרַאוועג זיא לֶאפָאטסַאוועס זַא ,סיוא יִאטסלַאט ךיז

 .אנוש ןגעק טָאטש יד ןצישַאב וצ ןֶא טרָאד ןריפ ןסור יד סָאוו ,ףמַאק רעד זא ןוא

 ןרעוו טלעטשעגקעווַא תורוד עקיטפנוקוצ יד ןופ שינעכעדעג רעד ןיא טעוו
 ןענייז סָאוו ,יד ןגעק טריפעג טָאה'מ סָאוו ,ןפמַאק ערעדנַא עלַא ןופ רעכעה

 ווירב ןבלעז םעד ןיא סָאוו טנאסערעטניא זיא סע ןוא .דנַאל ןפיוא ןלַאפעגנַָא

 .רעדנעלגנע יד ןופ ,אנוש םנופ טייקשידלעה יד ךיוא יִאטסלָאט טרעדנואווַאב

 ענעגנַאפעג יד ווירב םניא קידנענָאמרעד ןוא ,טקיצטנַא שממ ייז ןופ זיא רע

 טביירש רע ןוא רעדנעלגנע יד ףיוא פָא ךיז רע טלעטש ,ןזיוצנַארפ ןוא רעדנעלגנע

 :יוזא גנורעטסייגַָאב טימ ייז ןגעוו

 יא שיזיפ יא ךיוה ןענייז ייז .רענייא ןוא רענייא ןעגנוי עווארב ןענייז סָאד,

 עווארב עכלַעזַא זַא ,ןגַאז ןקַאזָאק ערעזדנוא .טומ טימ קלֶאפ ַא זיא סָאד .קיטסייג

 סָאוו ןעז טפרַאדעג טסַאה ןוא .ןדרעווש יד טימ ןקַאה וצ דָאש ַא רַאג זיא ןעגנוי

 ןבעל קַעווַא ךיז טלעטש רע ןעוו לטַאדלֶָאס א רערעזדנוא טָאה סע םינפ א רַאפ

 *.אזַא רעטשטיינקעצ א ןוא רעטקיזיילרַאפ ַא ,רעקניניילק ַא ייז ןופ םענייא

 עשיסור יד סָאוו םעד טימ רעטנורַא טינ ךיז ייב רעבָא טלַאפ יִאטסלָאט
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 לֶאפַאטסַאוועס

 יד טימ ךיילגרַאּפ ןיא קידכעבענ יוזַא סיוא ןקזק לֶאּפָאטסַאוועס ןיא ןטַאדלָאס
 ווירב םעד ןיא ןוא ,"רענייא ןוא רענייא ןעגנוי עווַארב, ןענייז סָאוו ,רעדנעלגנע

 רע טעוו ,לֶאפָאטסַאוועס ןיא ןטכַאלש יד ןביירשַאב טעוו רע ןעוו זַא ,רע טגַאז
 עשיסור יד סָאוו ,טייקשידלעה רעכעלנייוועגרעסיוא רעד ףיוא ןלעטשּפַא ךיז
 טעוו ןַאד ןוא ,אנוש ןגעק טָאטש יד ןצישַאב םייב ןזיוועגסיורַא ןבָאה ןשטנעמ
 עשיסור עטשטיינקעצ ןוא עטקיזיילרַאּפ ,עקניניילק, סָאד סָאוו ףיוא ןעז ןעמ
 ףיוא ךיז קידנגָאלש ,ןזייווסיורַא ןעק רע טומ לפיוו ןוא קיאעפ זיא "לטַאדלָאס

 .ביל יוזַא טָאה רע סָאוו ,דנאלרעטַאפ םעד ראפ ןבעל ןוא טיוט

 -נולייצרעד רעלָאּפָאטסָאוועס, יד ןיא .טרָאוו ןטלַאהעג טָאה יִאטסלָאט ןוא

 טָאה ."קינעמערווָאס, לַאנרושז םניא ןקורד וצ טקישעגוצ טָאה רע סַאוו ,"ןעג

 ןעזרעד םיא טָאה'מ זַא ,טכיל אזַא ןיא טַאדלַאס ןשיסור םעד טלעטשעגסיורַא רע

 רעד ףיוא גנוקריוו עסיורג א טַאהעג טָאה סָאד ןוא ,טלאטשעג םעיינ רָאג ַא ןיא

 טימ טקוקעג ךעלנייוועג טַאדלַאס ןפיוא טָאה'מ ואוו ,טפַאשלעזעג רעשיסור
 -ער יד ןופ רענייא ,ווָאסַארקענ טָאה טסיזמוא טינ ןוא .גנוטכַארַאפ ןוא לוטיב
 -טפירש ןגנוי םעד טומ ןבעגעגרעטנוא ,"קינעמערווַאס, םעד ןופ ןרָאטקַאד

 "ַאטסַאוועס ןיא דלעפטכַאלש ןפיוא ןעוועג ןאד זיא רעכלעוו ,ריציפָאדרעלעטש

 סָאוו ,ווירב א ןיא ;טסייג ןבלעז םניא םעד ןגעוו ןביירש רעטייוו לֶאז רע זַא ,לָאּפ
 זַא .טקירדעגסיוא ךיז ,שרעדנַא ןשיווצ ,רע טָאה ,טקישעגוצ ןאד םיא טָאה רע

 -בָארג יוו ךֶאז רעדנַא ןייק רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ןעמ טַָאה טציא זיב,

 ."ןעזעג טינ טַאדלֶָאס םניא טייק

 לֶאּפָאטסַאוועס ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו ןעגנורעדליש עטשרע סיִאטסלָאט

 טינ רָאג ךיז טָאה רע זַא ,טכַאמעג קורדנייא ןקרַאטש ַאזַא ןווַאסַארקענ ףיוא ןבָאה

 ָאזַא טימ טדער רע ואוו .ווירב םעד ןיא ןוא .ייז ןופ ןביולפָא גונעג טנעקעג

 רע סָאוו .ןָאט םעיינ םעד ןגעוו ןוא טנַָאלַאט סיִאטסלָאט ןגעוו גנורעטסייגַאב

 סָאד טָא, :םיא וצ רע טגָאז ,רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ןגַארטעגניירַא טָאה

 ןופ ,תמא םעד ,תמא םעד :רעטציא ףרַאד טפַאשלעזעג עשיסור יד סִאוו זיא

 -יל רעשיסור רעזנוא ןיא ןבילבעג קינעוו יוזַא טיוט סלָאגָאג ךֶאנ זיא'ס סָאוו

 *,רוטַארעט
 זעגנורעדליש סיִאטסלָאט ןבָאה טלעוו רעשירַארעטיל רעד ןיא רַאנ טינ ןוא

 האנק ךס ַא ןפורעגסיורַא עקַאט ןוא רַארופ אזַא טכַאמעג לֶאפָאטסַאוועס ןופ
 ןיא טנערוקנָאק ןסיורג אזָא ןעזרעד ןבָאה עכלעוו ,רעביירש ערעדנַא ייב ךיוא

 (- ןיא דלעפטכַאלש ןפיוא ןעוועג זיא סָאוו ,רעציפָא-רעביירש ןגנוי םעד

 ןופ ןעגנורעדליש יד ןבָאה ןרעפס-סגנוריגער עכיוה רַאג יד ןיא ךיוא .לֶאּפ
 רסיק רעד ןעוו ןוא .רָארופ ןסיורג א טכַאמעג לָאפָאטסַאוועס ןיא ןשינעעשעג

 "עס. ןסייהעג טָאה סָאוו ,גנולייצרעד סיִאטסלָאט טנעיילעגרעביא טָאה ןיילַא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,טרעטסייגַאב יוזַא ןרָאוועג םעד ןופ רע זיא ,"1854 ,רעבמעצעד ןיא לֶאּפָאטסאוו

 -סיורַא ךיילג טָאה רע ןוא שיזיוצנארפ ןיא ןצעזרעביא ןסייהעג סאד טָאה רע דא

 ,יִאטסלֶאט שטיוועיָאלָאקינ וועל ,רעציפַא ןגנוי םעד לֶאז'מ זַא ,לעפַאב ַא ןבעגעג

 טינ לֶאמנייק טרָאד םיא לֶאז'מ ןוא לֶאפָאטסַאוועס ןופ ןטכַאלש יד ןיא ןעווענַאש

 ןייז לֶאז רע זַא ,הנכס ַא ןייז ןעק סע ואוו ,סעיציזָאּפ עכלעזַא ףיוא ןלעטשקעווַא

 .ןרילרַאפ ןבעל

 לָאז לָאּפָאטסַאוועס ןיא המחלמ רעד רעביא זַא ,טלָאוועג טינ טָאה רַאצ רעד
 .טנַאלַאט ןסיורג אזַא ןרילרַאּפ רוטַארעטיל עשיסור יד

 רעדנַאסקעלַא רֶאנ ,רעטשרע רעד יִאלָאקינ טינ סאד טָאה ןאטעג רעבַא

 זיא רע :טיוט ןעוועג ןאד ןיוש זיא רעטשרע רע יִאלָאקינ .רעטייווצ רעד

 ןיא ןטלַאהעג ךַאנ טָאה המחלמ רעמירק יד ןעוו ,1855 ראי םניא ןברַאטשעג

 זעניז ןיא ןגעלעג טינ רעכיז םיא טלֶאוו ,טבעלעג טלֶאוו רע ןעוו .ןערב ןטימ

 אא זיא סָאוו ,רעציפָא ןשיסור ןגנוי א ןופ ןבעל סָאד ןעווענַאש יוו ךֶאז אזַא

 קינעוו יאדווַא טלֶאוו םיא .רוטַארעטיל רעשיסור רעד ראפ סניוועג סיורג

 טלָאוו רע .טכַאלש ןיא ןלַאפעג לֶאפָאטסַאוועס ןיא טלָאוו יִאטסלָאט ןעוו טרַאעג

 ךרוד ןעוועג טסייג ןיא זיא רע לייוו ,ןעמונעג טינ ןצרַאה םוצ סיוועג סָאד ךיז
 .טקירדעגסיוא םיא ןגעוו לֶאמַא ךיז טָאה ןיקשופ יוו ,לעבעפדלעפ ַא ךרוד ןוא

 םעד ןעזעג ץלָא ןופ רעירפ םיא ןיא ןעמ טָאה ןשטנעמ וצ גנואיצַאב ןייז ןיא

 יוו לעטשנַָא אזַא טכַאמעג קידנעטש טָאה רע שטַאכ ,לעבעפדלעפ ןטבערגרַאּפ

 ןסעזעג זיא רע סָאוו ,רָאי קיסיירד יד ןיא .רעסיורג רעד רטָאיּפ ַא ןעוועג טלָאוו רע

 ןייא דנַאלסור ץנָאג ןופ רע טָאה -- 1855 זיב 1825 ןופ -- ןַארט ןשיסור ןפיוא

 -לֶאס ןייז ןופ טכַאמ עלַאטורב יד טליפעג ןבָאה עלַא .טכַאמעג עמרַאזַאק עסיורג

 ןוא ,ןדיי יד טליפעג סָאד ןבָאה ערעדנַא עלַא יוו רעמ ןוא ,טסיופ ןקסטַאד

 עשידיי עניילק ןפַאכ וצ לעפַאב ןייז ןיא זַא ,טקאפ רעטלעטשעגטסעפ א זיא'ס

 קיצנַאווצ ןוא ףניפ ןעניד ןלָאז ייז ןוא ןטַאדלָאס רַאּפ ןבעגפָא ייז ןוא רעדניק

 -ַאיסימ-ךעלטסירק ךיוא רָאנ ,ןוויטָאמ עשיטילָאּפ זיולב טינ טַאהעג רע טָאה ,רֶאי

 .דמש יד ןדיי ףיוא ןעגניווצפיורַא טלָאוועג דלַאוועג טימ טָאה רע .עשירענ

 -עמ עבעלטפַאשנסיוו, טשרמולכ ענעי טסנרע ןעמענ זצ ךעלרעכעל זיא סע ןוא

 דלוש יד ןעז ןליוו עכלעוו ,"רעקירָאטסיה, עטשרמולכ ןימ םענעי ןופ "עדָאט

 ,םיליכשמ יד ןיא ךיוא ראנ ,ןטשרע םעד יִאלֶאקינ ןיא אקווד טינ לעפַאב םענעי ןופ

 .ןדיי ייב םזיטַאנַאפ ןגעק ףמַאק ַא טריפעגנָא טייצ רענעי ןיא ןבָאה עכלעוו

 יד ןופ ןטפירש יד ןופ סיורַא טפַאכ'מ סָאוו ,הרוש א טימ רַעְדָא טרָאוו ַא טימ

 זיא'מ ןדייס ,ןזייווַאב טינ סניוזַא ןעמ ןעק ,טבעלעג ןאד ןבָאה עכלעוו ,םיליכשמ

 -יטנָא ןַא ןעמענוצנַא וליפַא טכער זיא'ס זַא ,ןדיי וצ "שיאייטרַאפמוא,  טייוו יוזַא
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 לֶאפָאטסַאוועס

 -עג יד "ןטכיולַאב, ןוא "ןשרַאפ, יוו טעברַא אזַא ייב טקנופדנַאטש ןשיטימעס
 ...קלָאפ ןשידיי םענעגייא םנופ עטכיש

 ,ערעזנוא רעקירָאטסיה "עקיטלעוו-טנייה, ענעי ךעלנייוועג ןעוט סָאד
 םייב ןוא עטכישעג עשידיי ןשרָאפ םייב זַא ,טסעומשעגנייא ךיז ןבָאה עכלעוו
 ןופ ליפעג א ןבָאה יוו ךַאז ַאזַא קיטיונ טינ טולַאסבַא זיא ,ןדיי ןגעוו ןביירש
 תוגורסח ןעניפעג ןוא ןכוז ןייא ןיא ןטלַאה ייז ,טרעקרַאפ .קלָאפ ןשידיי םוצ עביל
 ...ןענייז ייז וויטקעיבַא יוו ייז ןזייוו טימרעד זַא ,ןעניימ ייז ןוא ,ןדיי ףיוא

 ןזיוועגנָא ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא .ןינע רעדנוזאב ַא זיא סאד רעבַא
 .טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב

% 
%<% 

 יד סָאוו .טכענ ןוא געט קיסיירד ןוא סקעז טימ טרעדנוה יירד יד ןיא

 ,1855-1854 ןופ ראי םעד ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה לָאּפָאטסַאוועס ןופ גנורעגַאלַאב

 ןא ןרַאלרַאּפ ,ןקרעט יד טימ םענייאניא ,ןזיוצנַארפ יי: ןוא רעדנעלגנע יד ןבָאה

 רעבָא .עטכישעג רעד ןיא ןבעגעגנַא טרעוו לֶאצ ַאזַא .ןָאמ טנזיוט טרעדנוה ןופ ךרע

 ןטכַאלש יד ןיא ןבָאה ייז ;רעסערג ךַאנ ןעוועג ןענייז ןסור יד ןופ ןטסולרַאפ יד

 טָאה ןעמ שטָאכ ןוא .ןטטנעמ טנזיוט טרעדנוה יירד ןרָאלרַאפ לֶאּפָאטסַאוועס ןופ

 ןבילבעג ןצישַאב וצ יז ףמָאק רעד רעבָא זיא ,ןבעגפיוא טזומעג טָאטש יד ןַאד

 םענעי ןיא ןוא .דנַאלסור ןופ עטכישעג רעד ןיא עטסשידלעה יד ןופ רענייא יוו

 יז זַא ,ךיוה יוזא טלעטשעגקעווַא לֶאפָאטסַאוועס טָאטש יד טָאה סָאוו ,ףמָאק

 ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה יִאטסלָאט יוו ,"טייקילייה קיטש א טעמכ, ןרָאוועג זיא

 עכלעוו ,"ןטַאדלָאס עקסוועיִאלָאקינ, יד טליפשעג עלַאר עקיטכיוו ַא רעייז ןבָאה

 סעמרַאזַאק יד ןיא טעשטומעג ןוא טקינייפעג ןרָאידרעדניק יד ןיא ךֶאנ טָאה ןעמ

 ..ןטשרע םעד יִאלָאקינ ןופ

 -לעוו ,"ןטַאדלַאס עקסוועיִאלֶאקינ, עשידיי יד .ןעוועג עלַא ייז ןענייז םירוביג

 ,עבלעזַא רָאנ םערָאוו ,טקילייטַאב לָאפָאטסַאוועס ןופ ןטכַאלש יד ןיא ךיז ןבָאה עכ

 ןגָארטרעבירַא טנעקעג ןַָא"זייוודניק ןופ ןבָאה ,קרַאטשדןזייא ןעוועג ןענייז סָאוו

 ןיא ךיוא .תורצ ןוא פעלק ליפ יוזַא ןוא םישק םיונע עכעלרעדיוש עכעלעזַא

 טסייג ןיא ןענייז סָאוו ,עכלעזַא רֶאנ םערֶאוו ,ןעוועג םירוביג ייז ןענייז טסייג

 ליפ יוזַא ןדייל טנעקעג ןבָאה .רעפרעק ןיא יוו קרַאטש-ןזייא יוזַא טקנופ ןעוועג

 ןייק טכַארבעג ייז טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןדיי ןביילב ךַאד ,ןדמש טינ ךאד ךיז ןוא
 יד ןיא ייז ןבָאה ,אנוש ןגעק ףמָאק ןיא טָאטש יד ןצישַאב וצ לֶאּפָאטסַָאוועס

 "ַאב ייז ןבָאה עלַא זַא .טייקשידלעה עכעלנייוועגרעסיזא ַאזַא ןזיוועגסיורַא ןטכַאלש

 .טרעדנואוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ייז ןענייז .טלעטשעגקעווַא ייז טָאה ןעמ ואוו ,סעיציזָאּפ עלַא יד ףיוא

 ,דנַאלרעטָאפ ןשיסור םעד ראפ ףמַאק ןיא .ערעדנַא ראפ רעטסומ א ןעוועג

 שממ ייז ןענייז .רעגרע ךַאנ ןוא ,רעדניק-ףיטש יוו טלדנָאהַאב ייז טָאה סאוו

 ךיז קידנגָאלש ,ןעוועג שפנ-רסומ טושפ ךיז ןבָאה ייז .םשה"שודיק ףיוא ןעגנַאגעג

 ייזז רַאּפ זיא רַאפעג ןייק ;דנַאלסור ףיוא ןלָאפעגנָא זיא סָאוו ,אנוש םעד טימ

 ןקָארשעג טינ ייז טָאה ןסקיב ןוא ןטַאמרַאה ןופ רעייפ ןייק ;סיורג וצ ןעוועג טינ

 ןיא ןלַאפעג ןענייז ייז ןופ רעטרעדנוה ןוא ,ןעמונעגוצ טינ טומ םעד ייז ייב ןוא

 טכער ןייק ןבָאה ןדיי ואוו ,טָאטש יד קידנצישאב ,טיוט ןלַאפעג -- ןטכַאלש יד

 ...זעניואוו וצ טַאהעג טינ

 -לֶאס עקסוועיִאלָאקינ, עשידיי ענעי ןופ טרעדנוה ףניפ יוו רעקינעוו טינ

 יז טָאה ןעמ ןוא .ןלַאפעג לֶאּפָאטסַאוועס ןופ ןטכַאלש יד ןיא ןַאד ןענייז *ןטַאד

 ףיוא ןעמ טָאה רעטעפש רֶאי ןעצ עפאנק טימ ןוא ,ןבָארגאב רבק ןייא ןיא עלַא

 -למרימ ןסייוו ןופ טנעמונָאמ א ,הבצמ עסיורג ַא טלעטשעגקעווַא רבק םעד

 :;רעטרעוו יד טצירקעגסיוא ןעמ טָאה טנעמונַָאמ ןפיוא ןוא ,ןייטש

 -ַאּפ ןרָאּפ ןלַאפעג ןענייז עכלעוו ןטָאדלַאס עשידיי יד ןופ קנעדנָא םוצ,

 יד ןיא המחלמ רעד ןופ טייצ רעד ןיא ל?ַָאפַאטסַאוועס ןצישַאב םייב דנָאלרעט

 "1855 ןוא 1854 ןופ ןרֶאי

 -טוג זיא סָאוו ,ןאלפ א טיול ןעמ טָאה טנעמונָאמ םעד טלעטשעגקעווַא

 ןעוועג ךיוא ןיוש זיא סָאד ןוא .םוירעטסינימ-ןטָאלפ םעד ןופ ןרָאוועג ןסייהעג

 -נייא טַאהעג טָאה רעטשרע רעד יִאלָאקינ סָאוו ,םזינָאטנָאק םעד ףיוא הבצמ ַא

 -יוא טָאנָאמ םניא טָאה ,זעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא ,רסיק רעיינ רעד .טריפעג

 -ער ענעגנואווצעג יד ןוא םזינָאטנאק םעד טפַאשעגפַא 1856 רָאי םנופ טסוג

 טביירש -- טרעהעג יז, .רֶאי קיסיירד עפַאנק טרעיודעג טָאה סַאוו ,ענישטורק

 רעשידיי רעד ןופ רעטעלב עטסקיטולב עמַאס יד וצ -- גרובזניג לואש םעד ןגעוו

 ,ןבעגוצ ךַאנ ןעמ ףרַאד םעד וצ ןוא .(* "דנַאלסור ןשירַאצ ןיא עיגַאלַאריטרַאמ

 ןבָאה ןטרַאד .לֶאפָאטסַאוועס ןיא טייטש ענישטורקער רעד ףיוא הבצמ יד זַא

 ןטצעל םעד טלפמעטשרַאפ טולב רעייז טימ "ןטַאדלָאס עקסוועיִאלָאקינ, עשידיי

 .םזינָאטנַאק ןרעטצניפ םעד ןופ לטיפַאק

 -עס קידנצישַאב ןזיוועגסיורַא ןבָאה ןדיי יד סָאוו ,טייקשידלעה יד ןוא

 סָאוו .תומחלמ ערעדנַא ןיא ךיוא .םָאנסיוא ןייק ןעוועג טינ זיא ,לֶאּפָאטסַאוו

 ףיוא טנכייצעגסיוא קראטש ןטַאדלַאס עשידיי ךיז ןבָאה ,טריפעג טָאה דנָאלסור

 1877 ןרַאי יד ןופ גירק רעשיקרעט-שיסור רעד ןיא ןוא .רעדלעפטכַאלש יד

 טָאטש רעד ןופ טייוו טינ זיא סָאוו ,קָאינבוד-ינרַאג ףרַאד םייב זיא 1878 ןוא

 .20 'ז ,דנַאּב רעטייווצ ,קרעוו עשירַאטסיה (*
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 לַאפַָאטסַא וועס

 -רעסיוא יד ןופ רענייא ןעוועג ךעלקריוו זיא סָאוו ,לַאּפ ַא ןעמוקעגרַאּפ ענוועלפ
 יוזא ןרעוו ןבעגעגרעביא ַאד ףרַאד רע ןוא ,גירק ַא ןיא ןלַאפ עטסכעלנייוועג
 -נָאמָאק רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לַארענעג רעשיסור ַא טלייצרעד םיא טַאה'ס יוו
 .ןקרעט יד טימ ןגָאלשעג ףרַאד םענעי ייב ךיז טָאה סָאוו ,עיזיוויד רעד ןופ ריד

 רענעי טלייצרעד -- ,ןעוועג סָאד זיא 1878 רֶאי ןופ טסוגיוא ןט30 םעד
 ןעמענ טפרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,קַאינבוד-ינרַאג ייב -- .לַארענעג רעשיסור
 ,ןטַאמרַאה ןופ ןסיש ןעמונעג לֶאמַאטימ ןקרעט יד ןבָאה ,עיציזָאּפ א סאנוש םעד
 -עצ א ןרַאוועג ןעייר ערעזדנוא ןיא זיא ,טכירעג טינ ףיורעד ךיז טָאה'מ לייוו ןוא
 -טימ ךיא בָאה ןַאד טקנופ ןוא .קירוצ ןפיול ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא שינעשימ
 עלעפייה ןיילק ַא טָאה סָאד ."לארשי עמ. תולוק טרעהרעד ץעגרע ןופ לֶאמַא
 ייז ןבָאה "לארשי עמש, ועיירשעג יד טימ ןוא ;ןעירשעג יוזא ןטַאדלַאס עשידיי

 ןָאט וצ ךיוא ערעדנַא יד ןפורעג ןוא אנוש ןגעקַא סיוארַאּפ ןפיול טזָאלעג ךיז
 ,סיוארַאפ ןפיול טזָאלעג הנחמ עצנַאג יד ןיוש ךיז טָאה ןֶאד ןוא ,עבלעז סָאד
 עמש, ןעירשעג ייז ןבָאה ןדיי יד טימ םענייאניא ןוא ,ןגעקטנַא אנוש םעד
 ,יוזַא קידנפיול ןוא ,טניימ סָאד סָאוו טסואוועג טינ ןבָאה ייז שטָאכ ,"לארשי

 ןעמונעג טָאה'מ ןוא ןקרעט יד ןופ הנחמ רעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ייז ןבָאה
 .(* סעיציזָאּפ עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 .ןטכָארטסיוא טנָאקעג טינ סניוזַא טלָאוו טלעוו רעד ןיא רעביירש ןייק
 !טקַאפ רעשירָאטסיה א ךַאד רעבַא זיא סאד .טביולגעג טינ סָאד טלֶאוו רענייק

 יד ןיא ןסקיב יד טימ ,ןצרַאה ןיא דנַאל םוצ טפַאשביל ןופ ליפעג א טימ

 קָאינבוד-ינרָאג ייב ןדיי יד ןבָאה ,ןפיל יד ףיוא "לארשי עמש, טימ ןוא טנעה
 יד שפנ-תריסמ רעייז טימ ןבָאה ייז ;יימרַא רעשיסור רעד גיז א טכארבעג

 ףיוא קידנקוק ,ןבָאה ןטַאדלָאס עשייוג יד ןעוו ןוא ,ןדנוצעגנָא עיזיוויד עצנַאג
 ןופ טיידַאב םעד קידנסיוו טינ ,"ליִעָארסיא אמש, ןעיירש ןעמונעג ךיוא ,ייז

 -עג יאדווַא ייז ןבָאה ,דמערפ ןצנַאגניא ןעוועג ייז ןענייז סָאוו ,רעטרעוו יד
 ןעק סָאוו .ךורפש ןעמייהעג ַא ןופ חוכ רעד םעד ןיא טקעטש'ס זַא ,טביולג

 ןביילב ןוא ןעמוקייב אנוש םעד לָאז'מ ןוא סנ א ןעשעג לָאז'ס זַא ,יוזַא ןכַאמ

 בצל

 ןבָאה ןדיי סָאוו טייקשידלעה רעד ןופ גנוצעזטרָאפ ַא ןעוועג זיא סאד

 עכלעזַא טימ ןוא ,1854-55 ןופ המחלמ רעד ןיא לָאּפָאטסַאוועס ןיא ןזיוועגסיורַא

 יד ןופ יימרַא רעשיסור רעד ןופ עטכישעג יד לופ זיא ןטייקשידלעה עכעלנע ןוא

 ןבָאה ןרידנַאמָאק עשירעטילימ עשיסור .עיינ יד ןופ ךיוא ןוא ןטייצ עטלַא

 ןגעוו עז .רענזָאּפ .ס רעשרַאפ רעשידיי רעד טָאה לַאּפ ןקיזָאד םעד ןּבעגעגרעביא (*
 ג , ₪ /

 .105 ןוא 161 'זז ,5 דנַאב ,"ַאידְעפָאלְקיצנע ַאיַאקפיערוועי , רעשיסור רעד ןוא םעד
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ןוא טלייצרעד ןכַאז עטנַאסערעטניא ךס א םעד ןגעוו

 םעד ןיא רֶאנ טינ טייטשַאב יימרַא רעד ןיא ןדיי םעד ןופ הלעמ יד סָאוו ףיורעד
 סֶאוו .םעד ןיא ךיוא רֶאנ .שפנ-תריסמ טימ ךיז טגָאלש ןוא שידלעה זיא רע סַָאוו

 .לכש ַא ףיוא לענש טלַאפ רע

 ,טנכייצעגסיוא קראטש ןדיי יד ךיז ןבָאה יימרַא רעטיור רעד ןיא ךיוא
 .טנידרעד ןעגנאר עשירעטילימ עכיוה וצ ךיז ןבָאה ייז ןופ ךס א ןוא

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןטייצ יד ןיא זיא סָאוו ,דנַָאלסור רעד ראפ

 -לכ ןופ םיפתוש עשיטסישַאפ ענייז ןוא ןרעלטיה ןגעק ףמַאק ןיא ןענַאטשעג
 ,שפנ-תריסמ אזַא טימ ןוא טומ אזַא טימ ןגָאלשעג ךיז ןדיי יד ןבָאה ,םינימה

 טנעקעג ןעמ טָאה סָאד .גנורעדנואוואב סיורג ןפורעגסיורַא ןעמעלַא ייב טָאה סָאוו

 יד ןיא .םעד ןגעוו ןבירשעג ןאד ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטעווֶאס יד סָאוו ןופרעד ןעז

 ךעלקינייא-רוא יד ןופ ךס א ןלַאפעג טלָאמעד ןענייז לֶאפֶאטסַאוועס ייב ןטכַאלש

 ליפ יוזַא טימ ךַאנ ןבָאה עכלעוו ,"ןטַאדלֶאס עקסוועיָאלָאקינ, עשידיי יד ןופ

 -עגרעביא סעדייזדרעטלע יד ייב ןבָאה ייז .טָאטש יד טצישַאב קירוצ ןרָאי

 דאב לֶאמַא ייז טָאה סָאוו ,דנַאל םעד וצ עביל יד רַאנ טינ השוריב ןעמונ

 .טייקשידלעה ןופ טסייג םעד ךיוא רֶאנ .עדמערפ יוו ,רעדניק-ףיטש יוו טלדנַאה

 ...ךָאד ןוא

 רעד ךַאנ ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ טעטש ךס א ןיא ךיז ןבָאה ךֶאד

 ייז ןבָאה ,ןדיי ַא ןעזרעד ןבָאה ייז ןעוו סָאוו ,עכלעזַא גונעג ןענופעג ,המחלמ

 ןדירפוצ טינ רעייז ןעוועג ןענייז ייז ןוא סַאה ןופ ןקילב טימ טנגעגַאב םיא

 ..ןדיי ןבילבעג ץלֶא ךַאנ ןענייז הלשממ סרעלטיה ךֶאנ סָאוו ןופרעד

 רעפלעהסיורַא עשימייה ערעייז ןוא סיצֶאג יד סָאוו ,םזיטימעסיטנַא רעד

 קרַָאטש ךיז טָאה ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ טעטש יד ןיא טיירפשרַאפ ןבָאה

 ...םוטעמוא טליפעג
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 עטלאי

 ןטצעל םעד ןגעוו טלייצרעד ןרעוו סָאוו ,סעטכישעג יד ןשיוו צ

 :עטכישעג אזַא ןַארַאפ ךיוא זיא ,ןדיי זצ גנואיצאב ןייז ןוא יִאלֶאקינ רסיק ןשיסור

 -שטייד ןגעק המחלמ רעד ןיא ןיירָא 1914 רֶאי םניא זיא דנַאלסור רעדייא

 רעד ייב ןפורוצסיורַא ןעלטימ יילרעלַא טדנעוועגנָא גנוריגער יד טָאה ,דנָאל

 רעמ סָאוו -- רקיע רעד ןוא דנַאל םוצ םזיטַאירטַאפ רעמ סִָאוו גנורעקלעפַאב

 ,רע יוו רערעדנַא ןייק טינ עקַאט זַא ,ןבילבעג זיא ןַאד ןוא .רסיק םוצ טפַאשביל

 םעד ןופ טינ רעבָא ;םירק רעביא עזייר א ןכַאמ רעמוז לֶאז ,ןיילַא רסיק רעד

 ףיוא ןצנַאגניא רָאנ ,דַארַאּפ סיורג טימ ךעלנייוועג טכַאמ'מ סָאוו ,סעזייר ןימ

 עטושפ ןיא ןָאטנָא ךיז לֶאז "סדנַאלסור עלַא, ןופ רַאצ רעד :רעגייטש רעדנַא ןא

 ןעלסקַא יד רעביא לעניש ןטעשטַאקעגפיונוצ א טימ ןוא רעדיילק עקסטַאדלָאס

 סופוצ ןייג רע לֶאז ,ךיז ףיוא גייצעג-רעפַאלק ןשירענלעז ןצנַאג םעד טימ ןוא

 ןיא רעדליב ןעמענּפָארַא םיא ןופ ןעמ טעוו ןאד ןוא ,םירק ןופ ןגעוו יד רעביא

 רעטושפ א יוו ןַאטעגנָא ןגעוו יד רעביא טנַָאפש רע יוו ,סעזָאּפ ענעדיישרַאפ
 ןוא ןלַאנרושז עטרירטסוליא עלַא ןיא ןקורד ןעמ טעוו רעדליב יד ;טַאדלַאס

 ןעמענסיוא קרַאטש סיוועג טעוו סאד ןוא ,דנַאל ןופ ןעגנוטייצ עלַא ןיא ךיוא

 :ןגָאז ןלעוו עלַא .קלָאפ םייב
 רע טנעֶָאג יוו טעז ...זיא רסיק רעזדנוא ,טושפ יוו ,ךֶאפנייא יוו טעז --

 -יא סופוצ רע טייג רעדיילק עקסטַאדלָאס ןיא ןַאטעגנָא ...!קלָאפ םוצ טייטש

 ,ןשטנעמ יד וצ ךעלביל יוזַא ןוא סיז יוזַא טלכיימש רע ןוא םירק ןופ ןגעוו יד רעב
 ...געוו ןפיוא טנגעגַאב רע סַאוו

 טסילַאיצעּפס א ןייז טזומעג יאדווא טָאה ,טכַארטעגוצ סָאד טָאה סָאוו רעד

 .רעטוג ַא ןעוועג ךעלקריוו זיא לֶאפנייא רעד .עדנַאגַאּפָארפ ןופ טסנוק רעד ןיא

 טנַאפש רע יוו ,רַאצ םנזפ טקורדעג ןבָאה ןעגנוטייצ יד סָאוו ,רעדליב יד ןוא

 עוויאַאנ לסיב שפיה א ףיוא עקַאט ןבָאה ,םירק ןופ ןגעוו יד רעביא סופוצ

 קרַאטש םעדכָאנ ךיז טָאה ןיילַא רַאצ רעד ןוא ,קורדנייא ןא טכַאמעג ןשטנעמ

 טמירָאב ףיוה ןיא ןעמעלַא רַאפ ךיז טָאה. רע ןוא ,טימרעד ןעמונעגרעביא

 ..."טייקשידלעה, רעסיורג ןייז טימ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעסיורג ןייז טימ יוזַא ךיז טָאה רע ןעוו ,לֶאמנייא יוו ןעמ טלייצרעד

 -עג םיא וצ ףיוה ןיא עטנַעָאנ יד ןופ רענייא טָאח ,טמירַאב "טייקשידלעה,

 : טגָאז

 ןלייצרעד ךייא ךיא לעוו .ןביולרעד רימ טעוו טעטסעיִאמ רעייא ביוא --

 טרעטסייגַאב יוזַא ןענייז עלַא יוו טרעהעג טָאה רע ןעוו טגָאזעג טָאה דיי ַא סַאוו

 ..םירק רעביא סופוצ טכַאמעג טָאה ריא סָאוו "ריצאפש, םעד ראפ

 -עג םעד ןגעוו טָאה דיי א סָאוו ןרעה וצ קירעגיינ ןעוועג זיא רֶאצ רעד

 ,ןלייצרעד וצ סֶאד שינעביולרעד יד ןבעגעג ףיוה ןיא ברוקמ םעד רע טָאה ,טגָאז

 ָאזַא ףיוא טרעהעג סָאד טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא םיא רענעי טָאה ןאד ןוא

 :רעגייטש
 זיא רסיק רעד סָאוו םעד ןגעוו טקנעד רע סָאוו ןדיי ַא טגערפעג טָאה'מ

 רעד טָאה ,םירק ןופ ןגעוו יד ףיוא סופוצ ןעגנַאגעג טַאדלָאס רעטושפ אא יוו

 :יוזא ףיורעד טרעפטנעעג ןוא ןרעטש םעד טשטיינקרַאפ דיי

 טומ ןבָאה ףרַאד'מ ...ךַאז עסיורג ַא יאדווַא זיא'ס -- ןגָאז טינ ןעק'מ --

 ןופ רסיק א ...ףיורעד דלעה רעסיורג א ןייז יאדווַא ףרַאד'מ ...ןָאט וצ סניוזא

 ךֶאנ רעבָא ...ןזייוואב טנעקעג טינ טייקשידלעה אזַא טלֶאוו דנַאל רעדנַא ןא

 יד ןופ טרָא ןפיוא ןעוו ,ןזיוואב רסיק רעזדנוא טלַאוו טייקשידלעה ערעסערג א

 עטָאּפַאק רעשידיי א ןיא ןאטעגנָא ךיז רע טלָאוו ,רעדיילק עקסטַאדלַאס עטושפ

 ןבעל קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעג לֶאמ יירד ייווצ א שטַאכ טלָאוו ןוא לטרַאג א טימ

 ...עזדַאבמוד לֶארענעג ,קינלַאשטַאנָאדַארג רעטלַאי רעד טניואוו'ס ואוו ,ףיוה םעד

 ךופ ןעגנַאגעג רעמ ךַאנ טלָאוו'ס ןוא טייקשידלעה עתמא ןא ןעוועג טלָאוו סָאד

 6* ,,,ללומ וצ ליומ

 -קַארַאכ רעייז זיא -- טכָארטעגסיוא זיא יז וליפָא ביוא -- עטכישעג יד

 ןופ ןטייצ יד ןיא ללכב דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד רַאפ שיטסירעט

 ןדיי יד ןופ עגַאל רעד ראפ יז זיא שיטסירעטקַארַאכ רעמ ךךַאנ ןוא .ןרַאצ יד

 זיא עזדַאבמוד ועטיווָאנָאטנָא ןַאוויא לַארענעג רעד ןעוו ,עטלַאי טָאטש רעד ןיא

 .קינלַאשטַאנָאדַארג רעד ןעוועג טרַאד

 .רעניזורג ַא רֶאנ ,סור ןייק ןעוועג טינ רַאג עזדַאבמוד זיא טרובעג ןייז טיול

 ערעגנעל א זיא רע ןוא ,החפשמ רעשיצירפ ,רעכייר א ןופ טמַאטשעג טָאה רע

 ךַאנ טשרע .עיזורג ןיא קיטילֶאּפ רעשיסור רעד ןופ רענגעק ַא ןעוועג רָאג טייצ

 רימ סָאד טָאה טלייצרעד ןוא עווקסַאמ ןיא ךיא בָאה עטכישעג יד טרעהעג (*

 ןעוועג זיא רע ; רעטַאעט-טסנוק רעווקפַאמ םענופ ןטסיטרַא עטמירַאב יד ןופ רענויא
 ןכעלרעזייק ןיא ןעמוקניירַא טגעלפ רעכלעוו ,ןשטנעמ םעד םימ טעדניירפַאב טנעָאנ

 ךיא .ןבעגעגרעביא יוזַא סָאד םיא רענעי טָאה ,טרעכיזראפ ךימ טָאה רע יוו ןוא ,ףיוה

 .טלייצרעד סָאד טָאה רע יוו ןבורשרַאפ סע ּבָאה
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 עטלַאי

 רעסייה א ןרָאוועג זיא ןוא טיירדעגרעביא ךיז רע טָאה 1905 ןופ עיצולַאווער רעד
 -עגְנָא טָאה יז סָאוו ,קיטילֶאּפ רעד ןופ ןוא גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ טָאירטַאּפ

 ןיוש זיא'ס יוו ןוא .דנַאל ןיא רעקלעפ ערענעלק יד ןקירדרעטנוא וצ טריפ

 זעגנַאגרעד םעד ןיא רע זיא ,רעפיולרעביא יד ןופ רעגייטש רעד ןא דימת ןופ

 טינ טָאה סָאוו ,גנוגעוואב רעדעי טסַאהעג טָאה רע ;םערטסקע ןטסטייוו םוצ

 ;גנוריגער רעשירַאצ רעד ןופ קיטילָאּפ רעשירַאטַָאקיפיסור רעד טימ טמיטשעג

 ןשימ סָאוו ,רעקלעפ ערענעלק עלַא יד האנשה תילכתב טַָאהעג טנייפ טָאה רע

 -רעביא סיורַא ןזייוו סָאוו ןוא קלֶאפ ןשיסור ןטימ סיוא טינ דנָאלסור ןיא ךיז

 רעמ ןוא .רוטלוק רענעגייא רעייז וצ ןוא ךַארפש רענעגייא רעייז וצ טייקנבעג
 .ןדיי טַאהעג טנייפ רע טָאה ןעמעלַא יוו

 -ערג ןייק רֶאג עזדַאבמוד טָאה טייקשידיי וצ ןוא ןדיי וצ האנש ןייז ןיא

 -רַאפ ןוא עטסרעטצניפ יד ןופ רענייא ןעוועג ללכב זיא רע .טסואוועג טינ ץענ

 רע לייוו ןוא .ןבעגעגסיורַא ןעוו טָאה דנַאלסור סָאוו ,ןרענָאיצקַאער עטסנסיב

 יד ןעמונעג ךיז רע טָאה ,ןסחי רעסיורג א רעייז ןעוועג ןיילַא רַאצ םייב זיא

 זיא רע ןעוו ןרָאי יד ןיא ןוא .ןלַאפעגנייא רֶאנ םיא זיא'ס סָאוו ,ץלַא ןֶאט וצ טכער

 רעשרעה רעשיטקַאפ רעד ךיוא ןוא עטלַאי ןיא קינלַאשטַאנָאדַארג רעד ןעוועג

 תושיגנ עטסכעלקערש יד ןדיי רע טַאה ,םורָא ןוא םורָא טנעגעג ןצנאג םעד ןופ

 .טולב רעייז ןיא ןדַאבעג שממ ךיז טַאה רע ןוא ,ןַאטעגנָא

 -ניא טגעלפ רע זַא ,טכַאמ ןייז ןיא טסעפ יוזַא טליפעג ךיז טָאה עזדאבמוד

 יד טימ וליפַא .טַאנעס םנופ ןעגנונעדרַָארַאפ ןוא ןסולשַאב יד ןרירָאנגיא ןצנַאג

 םנופ ןרָאטסינימ ףיוא ;טנכערעג טינ ךיז רע טָאה גנוריגער רעד ןופ ןלעפַאב

 טָאה רע סָאוו סאד ןֶאטעג טינ ןבָאה ייז ןעוו טרעזיבעג ךיז רע טָאה טעניבָאק

 ןיא ןענַאטשעג רַאנ םיא זיא סָאוו ,םענייא ןדעי טקיטייזַאב טָאה רע ;טלָאוועג

 עַלַא יד ןביוהרעד טָאה רע ןוא ,ןלעפעג טינ טַאלג םיא זיא סָאוו רעדָא ,געוו

 לא יוו טריפעגפיוא ךיז רע טָאה ללכב .טנידעג יירטעג םיא ןבָאה סָאוו ,ןשטנעמ

 ,ץלַא טוט ןוא םענייק טימ טינ ךיז טנכער סֶאוו ,רָאטַאטקיד רעשיטַאיזַא

 סרסיק ןופ לַארענעג א זיא רע סָאוו םעד ןופ תופיקת יד ףיוא ;טלעפעג םיא סָאוו

 ןוא גנוטכַארַאפ טימ טקוקעג ןעמעלַא ףיוא ןוא ץלַא ףיוא רע טָאה ,עטיווס

 ךייז וצ זיא'ס .םירעוו ןעוועג ןטלָאוו ייז יוו ,סיפ יד טימ ןשטנעמ ןטַארטעג

 רועיש ןייק ןעוועג טינ זיא'ס יוו טקנופ ,רועיש ןייק ןעוועג טינ רֶאג תועשר

 עטסערג יד זַא ,ןגָאז טנעקעג דיי א טָאה טסיזמוא טינ ןזא .ןדיי וצ האנש ןייז וצ

 ךיז טלָאוו רע ביוא ןעוועג טלָאוו ,ןזיוואב טלָאוו רסיק רעד סָאוו טייקשידלעה

 ?ירדדייווצ א שטָאכ טלָאוו ןוא לטרַאג ַא טימ עטָאּפַאק רעשידיי ַא ןיא ןֶאטעגנָא

 רעטלַאי רעד טניואוו'ס ואוו ,ץֶאלַאפ םעד ןבעל קירוצ ןוא ןיה ןעגנַאגעג לֶאמ
 ...עזדַאבמוד לַארענעג ,קינלַאשטַאנָאדַארג
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעד סָאוו ,ןטפַאשנגייא עשיטַאיזַא עדליוו יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 עבמָאב רעד טימ לַאּפ רעד זיא ,טַאהעג ךיז ןיא טַָאה קינלַאשטַאנָאדַארג רעטלַאי

 רעד ףיוא ןפרָאוועג ,1907 ראי םניא ,טָאה עטלַאי ןיא רענָאיצולָאווער א סָאוו

 ךיילג טָאה רענָאיצולָאווער רעד .טניואוועג ןאד טָאה עזדַאבמוד ואוו ,עשטַאד

 ץנָאג סיורַא זיא עזדאבמוד רעבָא ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןיילַא ךיז םעדכַאנ

 רעד ףיוא זַא ,טלָאוועג טינ רעבָא טָאה רע .טדַאשעג טינרָאג םיא טָאה'ס ןוא

 טָאה ,ןפרָאוועג עבמָאב א םיא ףיוא טָאה ןעמ ואוו ,עשטַאד ַא ןביילב לֶאז דרע

 ןוא ןענערברַאפ ןצנַאגניא עשטַאד יד לֶאז'מ זַא ,ל?עפַאב א ןבעגעגסיורַא רע

 זיא עשטַאד יד יוו יוזַא ןוא .ןביילברעביא טינ טילפו דירש ןייק ריא ןופ לֶאז'ס

 רעמיטנגייא םעד ןלֶאצַאב טפרַאדעג םעדכַָאנ גנוריגער יד טָאה ,ענייז ןעוועג טינ

 קיצכעז ןופ עמוס א ןפָארטַאב טָאה סָאד ןוא ,טַאהעג טָאה רע סֶאוו ,ןדָאש םעד

 .דלֶאג ןיא לבור טנזיוט

 ןיא ךיז טָאה סָאוו ,םענייז גנילביל םעד ןבעגעגכָאנ ץלֶא טָאה רַאצ רעד

 ,ףמָאק ןרעטיב םעד טימ ןוא ןדיי וצ האנש ןייז טימ טנכייצעגסיוא קרַאטש עטלַאי

 יירפ ַא דנַאלסור ןופ ןכַאמ וצ גנוגעוואב רעד ןגעק טריפעגנָא טַאה רע סַאוו

 .דנָאל
 כ
%% 

 .םירק לזניא-בלַאה םנופ גערב ןקידמורד םייב טָאטש-ןפאה א זיא עטלַאי
 לישטריושט רעימערפ ,טלעווזזר טנעדיזערפ ,"עסיורג יירד, יד ואוו טָאטש יד

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ףוס ןרַאפ טייצ עצרוק א ןבָאה ,ןילַאטס לַאשרַאמ ןוא
 ענייש יד ןופ סנסופוצ טייטש ,גנוטַארַאב עקיטכיוו א ןטלַאהעגפָא ,המחלמ

 -עפמיס ןייק ןוא לָאפָאטסָאוועס ןייק טייוו טינ טרָאד ןופ זיא'ס ןוא גרעב-ַאליאי

 ןַא יוו רעמ טינ יאדווַא טרַאד ןעניואוו'ס ;טָאטש עסיורג ןייק טינ זיא'ס .לֶאפָאר
 יד ןופ ענייא .טָאטש ענייש א רעייז רעבַא זיא'ס .ןשטנעמ טנזיוט קיסיירד ךרע
 ייב ןטרָאג ַא ןֶא זיוה ַא ןעניפעג וצ רעווש טרָאד זיא'ס ןוא .םירק ןיא עטסנעש
 .סנירג ןיא טרַאד ךיז טדָאב ץלֶא ןוא ,רעמיוב ןסקַאוו םוטעמוא ןוא ,טייז רעד

 ןוא רענטרעגנייוו ןוא סעשטַאד ךס ַא ךיז ןעניפעג טָאטש רעד םורָא ןוא
 ןוא םי םוצ ןריפ סָאוו ,ןגעוו ענייש ןוא ןלָאט ןוא גרעב ןוא רעדלעוו עווַאנסָאס

 סָאוו ,םענייא ןדעי ייב גיוא סָאד טּפַאכרַאפ םורַא ןוא םורָא טייקנייש יד .ןכייט וצ
 ייס ןוא רעמוז ייס ,רעטנוזעג ןוא רעשירפ ַא זיא טַאמילק רעד ןוא .ןיהַא טמוק

 ןוא עסיורג טרַאד דנַאלסור ןופ ןרַאצ יד ןבָאה טסיזמוא טינ ןוא .רעטניוו

 זוא ,ןעגנערברַאפ ןעמוק ייז ןגעלפ ןיהַא ןוא ,טלעטשעגקעווַא ןצאלַאּפ ענייש
 רעד זיא ,טנעגעג ןקימורַא ןצנַאג םניא ןוא עטלַאי ןיא ,טרָאד זַא ,ןגָאז טגעלפ'מ

 ."דרע רעד ףיוא ןדעזןג,
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 עטלַאי

 ןטנצטכַא םנופ ףוס םייב טשרע ןגָארקעג טָאטש יד טָאה עטלַאי ןעמַאנ םעד

 רעד ןופ לייט ַא ןרָאוועג זיא םירק לזניא-בלַאה רעד יוו םעדכָאנ ,טרעדנוהרָאי

 טָאה'מ ;טַאהעג ןעמענ ערעדנַא ךס א טָאטש יד טַאה רעירפ .עירעפמיא רעשיסור

 .אטילַאטע ךיוא ןוא ָאטילַאיא ןוא ַאטילַאק ןוא ַאטילַאי ןפורעג יז

 ןטייצ יד ןיא ךַאנ ,ןכירג יד ןבעגעג טָאטש רעד ןבָאה ַאטילַאי ןעמַאנ םעד

 עקינייא ןוא .טלעוו רעד ןיא עטסערג יד ןעוועג זיא עירעפמיא עשיכירג יד ןעוו

 ןכָאנ ןופ ןטייצ יד ןיא ךךֶאנ זַא ,גנוניימ יד ןעמענוצנָא טגיונעג ןענייז רעשרַאּפ

 -בלַאה םעד ףיוא טבעלעג ןדיי ןיוש ןבָאה שדקמה-תיב ןטשרע םנופ ןברוח

 טָאה םיור ןעוו ,רעטעפש ךיוא ןוא ,סוטנָאּפ ןסייהעג ןַאד טָאה סָאוו ,םירק לזניא

 םירק ןיא טניואוועג ןדיי ןבָאה ,טלעוו רעד רעביא טפַאשרעה ריא טיירפשרַאפ

 זיא עינָאלָאק עניילק יד ןוא ,טעטש ךס ַא ןיא טריפעג ןבעל שידיי ַא טרַאד ןוא

 ,רעטרע עטסרעמ יד ןיא לייוו ,םָאנסיוא ןייק ןעוועג טינ יאדווַא טרפ םעד ןיא

 .טצעזַאב דעלנייוועג ןדיי ךיז ןבָאה ,םי םייב ןפַאה א ןעוועג רַאנ זיא'ס ואוו

 ןפרַאוו ןפלעה ןלָאז סָאוו ,ןלַאירעטַאמ קינייוו רעייז ןַארַאפ רעבָא ןענייז סע

 רעד ןופ ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא עטלַאי ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל םעד ףיוא טכיל א

 ןגעוו טנָאקַאב קינייוו רעייז ךיוא זיא'ס .טפַאשרעה רעשימיור ןוא רעשיכירג

 .טפאשרעה רעשיקרעט ןוא רעשירעטַאט רעד ןופ ןטייצ יד ןיא ןבעל רעייז

 טָאהעג םירק ןיא ןדיי יד ןבָאה ןענַאכ עשירעטַאט יד רעטנוא זַא ,זיולב טסייוו'מ

 ןעוועג ןַאד ןענייז עטלַאי ןיא ביוא זַא ,ןעמעננָא ןעק'מ ןוא ,ןייטשוצסיוא ךס א

 טינ ןטילעג ןבָאה ייז ןוא ללכ םנופ ןסָאלשעגסיוא טינ יאדווַא ייז ןעמ טָאה ,ןדיי

 .םירק ןיא ןדיי ערעדנַא יד יוו רעקיגייוו

 יוו ןצונוצסיוא טלייאעג ךיז ןבָאה ןקרעט יד טינ ךיוא ןוא ןרעטָאט יד טינ

 ענייא ןעוועג רשפא זיא סָאד ןוא ,םירק ןיא םי ןצרַאווש םייב ןגערב יד קירעהעג

 רֶאג ןייק ןיא ןגיוצעגוצ טינ ןדיי ןייק ןיהַא טָאה'ס סָאוורַאפ ןכַאזרוא יד ןופ

 ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ ,1793 רֶאי םניא ,ןבָאה ןסור יד ןעוו ןוא .לֶאצ רעסיורג

 רעשיסור רעסיורג רעד ןופ לייט א רַאפ טכַאמעג םיא ןוא םירק ןופ טנגעג

 -עג ,טציא ךיז טניפעג עטלַאי טָאטש יד ואוו ,טרָא םעד ףיוא זיא ,עירעפמיא
 .טָאטש ןייק ןופ ןעוועג טינ ןמיס ןייק רָאג טרָאד זיא'ס .לפרעד ןיילק ַא ןענַאטש

 טָאה ,ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ,1823 רֶאי םניא טשרע

 דנָא טרָאד ךיז ןבָאה םעדכָאנ דלַאב ןוא ,טָאטש א ןעיוב ןביוהעגנָא טרָאד ןעמ
 יד .ןפלָאהעג ךס א גנואיובפיוא רעד ןיא ןבָאה ייז ןוא ןדיי ןצעזַאב ןביוהעג

 רֶאּפ ַא טניואוועג טרָאד ןיוש ןבָאה'ס ןוא רעסערג ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה טָאטש

 רענדזעיוא ַא רַאפ טכַאמעג ןיוש יז ןעמ טָאה 1837 רַאי םניא ןוא ,ןשטנעמ טנזיוט

 .טָאטש

 טלגָאהעג טָאה'ס ןעוו ,ןטשרע םעד יִאלֶאקינ ןופ ןטייצ יד ןיא ןעוועג זיא סאד
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 ןעלטעטש ןוא טעטש

 טָאה רַאצ רעד .דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ פעק יד ףיוא תומרח ןוא תוריזג טימ

 םישעמ ןוא דייר טימ ;ןדיי יד ןָאט וצ ייוו טייהנגעלעג ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טינ

 עטלַאי יוו םעדכָאנ ךיילג ןוא ,ןזיוועגסיורַא ייז וצ האנש עזייב ןייז רע טַאה

 ןופ זַא ,לעפַאב א ןרָאוועג ןבעגעגסיורַא זיא ,טָאטש ענדזעיוא ןַא ןרַאוועג זיא

 .ןעניואוו וצ טרָאד טינ טכער ןייק ןדיי ןבָאה רעטייוו ןוא ןֶא טציא

 רעד ןדָאש טכַארבעג טָאה עטלַאי ןופ ןדיי יד ןסילשסיוא סָאד זַא

 רעד יִאלָאקינ ןעוו .רעטעפש ןרַאי טימ סָאוו םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,טַאטש

 ןסעזעג ןיוש זיא רעטייווצ רעד רעדנַאסקעלַא ןוא טיוט ןעוועג ןיוש זיא רעטשרע

 טגיילעגניירַָא ךיז רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעקסיסַָארָאווָאנ רעד טָאה ,ןֶארט ןפיוא

 ןביוהנָא רעדיוו ןוא רסיק ןקידרעירפ םנופ הריזג יד ןפַאשפֶא לֶאז'מ זַא ,םעד ןיא

 רעד זיא'ס סיורג יוו ןזיוואב ןטקַאפ טימ טָאה רע .עטלַאי ןייק ןדיי ןזָאלניירַא

 דאב וצ טרַאד ךיז טכער יד ןעמונעגוצ ןדיי ייב טָאה ןעמ סָאוו םעד ןופ ןדָאש

 .טפַאשעגפַא הריזג יד טָאה'מ ןוא ןפלָאהעג ןבָאה ןעגנואימַאב ענייז ןוא .ןצעז

 -לארענעג רעשיסור א סָאוו לֶאמ עטשרע סָאד ןעוועג טינ זיא ,בגַא ,סָאד

 טכער יד ןעמענוצ טינ ןדיי יד ייב לֶאז'מ זא ,טימָאב ךיז טָאה רָאטַאנרעבוג

 רעד ןיא .טפַאשרעה ןייז רעטנוא טייטש סָאוו ,טנגעג םעד ןיא ןצעזַאב וצ ךיז

 ןוא ,עכלעזַא ןלַאפ עכעלטע ןעוועג ןענייז דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג

 זרָאטַאנרעבוג עשיטקַארפ רעמ ןוא ערעסעב יד זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס

 -יוזא רעד רעסיוא ןענַָאטשעג ןענייז סָאוו ,ןטנגעג יד ןיא ןעלדנַאה יוזַא ןלֶאז

 ייז סָאוו ראפרעד ןעוועג טושפ זיא סָאד ."יטסַָאלדעיסַא אטרעשט, רענעפורעג

 -כעלגעמ רעמ ןבָאה לֶאז טנגעג רעד זַא ,םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןענייז

 רעייז םעד ןיא ןענעק ןדיי יוו טסואוועג ןבָאה ייז ןוא ,ןעלקיווטנַא וצ ךיז ןטייק

 .ןטייקיאעפ ערעייז טימ ןוא עיגרענע רעכעלנייוועגרעסיוא רעייז טימ ןפלעה ךס ַא

 .קינעוו רעייז ןעוועג דנַאלסור ןיא רעבָא ןענייז ןרָאטַאנרעבוג עכלעזַא

 רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד טָאה ,ןרַאוועג טפַאשעגפָא זיא הריזג יד ןעוו

 טרַאד ךיז ןבָאה ןדיי ךס א ;רעסערג ןרעוו ןביוהעגנָא עטלַאי ןיא גנורעקלעפַאב

 רעסיוועג א ףיוא זיולב ןעמוקעג ןיהַא ןענייז ערעדנַא ןוא קידנעטש ףיוא טצעזַאב

 רעשירפ רעד ןופ ןסינעג ןוא סמוירָאטַאנַאס עקיטרַאד יד ןיא ןרירוק וצ ךיז טייצ

 -לַאִי .ןטייהקנַארק יילרענעדיישרַאפ וצ גנולייה א זיא סָאוו ,טפול רעטנוזעג ןזא

 ףיוא ןרָאפעג ןענייז ןדיי ןיהואוו .רעטנעצ רעקיטכיוו ַא ןרעוו ןביוהעגנָא טִאה עט

 :ןטַאנָאמ-רעטניוו יד ןיא ךיוא רַָאנ ,ןטַאנָאמ-רעמוז יד ןיא רֶאנ טינ סעשטַאד

 ;ןרַאפעג ןיהַא זיא ,ןגינעגראפ םעד ןעניגרַאפ טנעקעג רֶאנ ךיז טָאה'ס רעוו

 ןיהַא ןרָאפעג ןענייז ,ןעניגרַאפ טנעקעג טיג סָאד ךיז ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא ךיוא

 ,טסואוועג טָאה'מ ןוא ןאט וצ סָאד ןטָארעג ייז ןבָאה םיריוטקַאד לייוו ,ןרירוק ךיז

 ערעדנא ךַאנ וצ ןזא טייהקנַארק-ןעגנול וצ האופר א זיא עטלַאי ןיא טפול יד זַא
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 עטלַָאי

 עסיורג יד רעטניוו ןענעק ייז ןוא טסוה ַא ןופ ןדייל סָאוו יד זַא ןוא ןטייהקנַארק

 .עטלַאי ןייק ןרָאפ וצ ייז רַאּפ ךַאז עטסעב יד זיא ,ןגָארטרעבירַא טינ ןטלעק

 .תוחוכ עשירפ טימ ןֶא ךיז טמענ'מ ןוא ןזענעג ןעמ טרעוו טרַאד

 יוו ,"ארעיוויר, רעשיסור רעד ןופ רעטנעצ רעד ןרַאוועג זיא עטלַאי

 ךס א טיובעגסיוא טרַאד ךיז ןבָאה'ס ;םירק לזניא-בלַאה םעד ןפורעג טָאה'מ

 טָאר ןטיול ןענָאזעס ףיוא ןיהַא ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,טסעג יד רַאפ ןלעטַאה

 -רוק ןוא סעשטַאד ךס א ןסקַאוועגסיוא ןענייז טָאטש רעד םורָא ;םיריוטקַָאד ןופ

 ןיא ןפלָאהעג ךס א ןבָאה ןדיי ןוא ,טקַאפעג זעוועג קידנעטש ןענייז סָאוו ,.רעטרע

 .ןרָאוועג זיא יז סָאוו סָאד ןרעוו לֶאז עטלַאי זַא ,םעד

 -נַאסקעְלַא ,ןוז ןייז ןעוו ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןופ טיוט ןכָאנ רעבָא

 ןוא ןטיבעג עגַאל יד ךיז טָאה ,ןֶארט ןשיסור ןפיוא ףיורָא זיא ,רעטירד רעד רעד

 ,סעיגעליווירפ יד ןרילרַאפ ןביוהעגנָא זייווכעלסיב ןבָאה עטלַאי ןיא ןדיי יד

 .טַאהעג רעירפ ןבָאה ייז סָאוו

 ןקיזַאד םעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ עצרוק ַא ןבעג וצ קיטיונ זיא אד ןוא

 .ןדיי וצ גנואיצַאב ןייז ןופ ןוא רסיק ןשיסור

 רעדנַאסקעלַא טָאה ,ןָארט ןפיוא ףיורַא רָאנ זיא רע יוו ,ןֶא גנַאפנָא עמַאס ןופ

 ןשידיי םוצ האנש ענעסיברַאפ ןייז ןזייווסיורַא ןביוהעגנָא ךיילג רעטירד רעד

 טגָאלש'מ זַא ,טרעה רע זעוו זא ,טגָאזעג ןפָא ץנָאג לֶאמנייא טָאה רע .קלֶאפ

 רע סָאוו רעדנואוו ןייק ןעוועג טינ זיא'ס .טימרעד קרַאטש ךיז רע טיירפ ,ןדיי

 ןפיוא ףיורַא זיא רע רעדייא ךֶאנ ;לארשי-אנוש רענעסיברַאפ אזַא ןעוועג זיא

 ןכעלקערש םעד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענאטשעג טייצ עצנַאג יד רע זיא ,ןֶארט

 יד ןיא ןרַאד א יוו ןעוועג ןענייז ןדיי יד ןעמעוו ,וועצסַאנָאדעבַאּפ רענָאיצקַאער

 וועצסַאנָאדעבָאּפ טָאה ,רסיק ןרָאוועג ןיוש זיא רע יוו םעדכָאנ ךיוא ןוא ,ןגיוא

 .הכולמ רעד ןיא העד עצנַאג יד טאהעג םיא ייב

 רעמ ןעוועג רעטקַארַאכ זייז ןיא רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא זיא ללכב

 ,ווירב יד ןיא וליפָא ;בָארג טדערעג ןעמעלַא טימ טַאה רע .רסיק יוו רָאדנַאשז

 ןקורדסיוא ערַאגלואוו ןוא עבָארג טימ ךיז רע טָאה ,ןבירשעג טָאה רע סָאוו

 .ןיוערעשט לֶארענעג רעד ןעוועג זיא רענייז גנילביל רעטסערג רעד .טצונַאב

 געט עצנַאג ןרוכיש טפָא רע טגעלפ םיא טימ ;"עקנַארכָא, רעד ןופ טפיוה רעד

 ,ןעוועג טינ סיינ ןייק ןיוש זיא'ס ןוא ,טכענ עצנַאג ךיוא לֶאמַא ןוא

 ףיוה ןיא ךיז לֶאז רע זא ,ןרוכישנָא יוזַא ךיז לֶאז ,ןיילַא רסיק רעד ,רע זַא

 טעפעשטרַאפ ןַאד זַא ,טסואוועג ןיוש טָאה'מ ןוא ,ליד ןפיוא ןרעגלַאוו טושפ

 .ייברַאפ טייג סָאוו ,םענייא ןדעי סיפ יד ייב ךעלנייוועג רע

 ,יקסווָארקַאפ .מ רעקירָאטסיה רעשיסור רעד םיא ןגעוו טלייצרעד סָאד

 .ןלאירעטַאמ-וויכרַא ןיפ טנורג ןפיוא טלעטשעגטסעפ סָאד טָאה רע ןוא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -וואונָאטָאּפ'ז> ןרַאומעמ עריא ןיא ,לעכימניַאלק ןיפערג עשיסור יד ךיוא

 :ןשטנעמ ןבָארג ַא יוו םיא טרעדליש ,(טלעוו רענעקנורטרעד ַא ןופ) "ַארימ ַאווַאש

 ,טימעסיטנַא רעטסערג רעד ןעוועג רע זיא ,ןרַאצ עשיסור עלַא ןופ, זַא ,טגָאז יז

 שטיווָאנָאוויא ןיטנַאטסנָאק ףַארג רעד ןעוו זַא ,בגַא ,יז טלייצרעד ייברעד ןוא

 ןגעוו ןצעזעג יד ןופ עיסימָאק רעלעיצעפס רעד ןופ רעציזרַאפ רעד ,ןעילָאפ

 ,.טכירַאב םעד טנעיילעגרַָאפ ,רסיק ןרַאפ ,םיא רַאפ טָאה ,דנַאלסור ןיא ןדיי

 :טגָאזעג ייברעד רע טָאה
 יוו יוזָא ןגיוצַאב קידנעטש זדנוא וצ ךיז ןבָאה ןדיי יד ,טעטסעיַאמ רעייא,

 ןגיוצַאב טינ לֶאמנייק ןדיי יד וצ ךיז ןבָאה ןטסירק רימ רעבַא ,ןטסירק וצ ןדיי

 ."ךעלטסירק

 םעד יוו טסַאהעג רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא טָאה ןשטנעמ עלַארעביל

 רֶאנ יוו .ןטימעסיטנַא עלַא ןופ רעגייטש רעד ךעלנייוועג זיא'ס יוו ,טיוט

 ,עלַארעביל סיורַא טזייוו רעטסינימ ַא רענייז זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה'ס

 ןוא .טצעזעגרעטנורַא ךיילג םיא רע טָאה ,ןעגנוגיינ עלַארעביל טשרמולכ רַעדַא

 ןֶא ךיז רע טָאה ,ןֶארט ןפיוא ןסעזעג זיא רע סאוו ,רֶאי ןצרעפ עּפַאנק יד ןיא

 -סור ןיא ןענייז ןטייצ ענייז ןיא ;ןפוא ןטסכעלקערש ןפיוא ןעוועג םקונ ןדיי יד

 ךאנ רע טַאה םעד וצ ןוא .ןעמַארגָאּפ עטסכעלקערש יד ןעמוקעגרַאפ דנַאל

 ןופ רקיע רעד זַא ,רַאלק ןעז טנעקעג טַָאה'מ זַא ,תוריזג עכלעזַא ןבעגעגסיורַא
 ןלעטשקעווא ייז ןוא ,רעמ סָאוו ןדיי ןקירעדינרעד ןוא ןקידיילַאב וצ זיא הנווכ ןייז

 .ליוו רע סָאוו ןאט ןענעק ייז טימ לֶאז לקינווָאנישט רעדעי זַא ,עגַאל אזַא ןיא

 ןשיסור ַא טימ ןפור טרַאטעג טינ ךיז דיי ַא טָאה טפַאשרעה ןייז רעטנוא
 ןפור טרַאטעג טינ ךיז רע טָאה ,"ףלָאוו, ןבירשרַאפ ןעוועג זיא רע ביוא ;ןעמַאנ

 ,"לסָאי, ןבירשרַאפ עקירטעמ רעד ןיא םיא טָאה'מ ביוא ןוא ,"רימידַאלווע

 עבלעז סָאד ."ףסוי, טינ וליפָא רָאנ ,"פיסָא, רֶאנ טינ ןפור טרַאטעג טינ ךיז רע טָאה

 -רַאפ דניק שידיי א טָאה עטסָארַאטס רענטַָאמָארגזעב א ןעוו ןעוועג ךיוא זיא

 -ֶאּפ ןוא סעקינווָאנישט יד ןוא ."לארשי, טָאטשנַָא "לורס, ןעמַאנ ןטימ ןבירש

 גנוטכַא ןבָאה ןוא גנערטש רעייז ןעוועג םעד ןיא ןענייז םזטעמוא טייל-ייציל

 רֶאנ ,ןרעוו טיהעגפַא סָאד לֶאז ןריפַאפ עלעיציפָא יד ןיא רֶאנ טינ זַא ,ןבעגעג

 -יוו יד ףיוא ךיוא ןוא ןעמַארק יד ייב סיורָא טגנעה'מ סָאוו ,ןדליש יד ףיוא ךיוא

 ןרָאוועג טפָארטשַאב זיא ,טיהעגפַא טשינ סָאד טָאה'ס רעוו ןוא .ךעלטרַאקדטיז
 .רָאפרֶעד

 םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ןדיי ןיא טמקונעג ךיז ןעמ סטָאה יוזַא

 ךיוא רֶאנ ,ןכַאז עסיורג ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו רֶאנ טינ -- ןטירד

 .ןטייקיניילק ןגעוו

 רעדנַאסקעלַא טָאה ,סטכעלש רעמ סַָאוו ןדיי יד ןָאט וצ געיעג ןייז ןיא
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 עטלַאי

 ךיז ןעניפעג סָאוו .רעטרע עלַא יד ןיא זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסיורַא רעטירד רעד

 ייז סָאוו ,טכערניואוו יד ןעמענוצ ןדיי יד ייב ןעמ לֶאז ,"אטרעשט, רעד רעסיוא

 טרָאד ןיוש ןענייז ייז סָאוו םעד ןופ טנורג ןפיוא טציא זיב טַאהעג טרָאד ןבָאה

 .ןביירטסיורַא ייז לֶאז'מ ןוא .םיבשות

 -עגסיורַא ךיוא זיא טייצ רענעי ןיא ןוא ,1893 רֶאי םניא ןעוועג זיא סָאד

 אטרעשט, רעד ןופ עטלַאי טָאטש יד ןסילשוצסיוא לעפַאב רעד ןרַאוועג ןבעג

 ןבירשעגוצ טינ ןענייז סָאוו ,ןדיי עלַא טרָאד ןופ ןביירטסיורַא ןוא *"יטסָאלדעיסַא

 .עדניימעג רעקיטרָא רעד וצ

 ייז טָאה'מ ;עטלַאי ןיא סעילימַאפ עשידיי רעטרעדנוח ןפָארטעג טָאה סאד
 רעמ זַא ןסייהעג ךיוא טָאה סָאד ןוא .ןביירטסיורַא טפרַאדעג טרַאד ןופ עלַא

 ,ןעניפעג םיריוטקַָאד ןעוו וליפָא ,ןרירוק ךיז ןעמוק טינ עטלַאי ןייק ןדיי ןרָאט

 .טנוזעג רעייז רַאפ קיטיונ טולֶאסבָא זיא סָאד זַא

 לייוו ןוא .ןגיוא יד ןיא סיורג ןעוועג רסיק םעד ןענייז עטלַאי ןיא ןדיי יד

 טָאה ,ץֶאלַאּפ-רעמוז א טַאהעג ,עידַאוויל ןיא ,טרַאד ןופ טייוו טינ טָאה ןיילַא רע

 .טנעָאנ יוזַא טרַאד ךיז ןעניפעג ןדיי סָאוו ןדייל טלֶאוועג טינ רע

 -כָאנ רֶאי ןפַאנק א טימ ןעמ טַאה טרַָאד ןופ ןדיי יד ןביירט ןביוהעגנַא

 ןלַאפעגסיוא דָארג זיא'ס ןוא ,ןרַאוועג ןבעגעגסיורַא זיא לעפַאב רעד יוו םעד

 -עג סעילימַאפ עשידיי רעטרעדנוה טָאה'מ ןעוו טייצ רעד ןיא טקנופ זַא ,יוזַא

 טפעלשעג ,עטלפייווצרַאפ ןוא עטרעמוארַאפ ךיז ןבָאה ייז ןוא עטלַָאי ןופ ןבירט

 ןוא ןעגנערב ייז רַאפ טעוו ןגרַאמ רעד סָאוו קידנסיוו טינ ןיילָא ,ןענַאב יד ףיוא

 רַאפ טיורב לקיטש א ףיוא ןענידראפ ןוא ןצעזַאב ןענעק ךיז ןלעוו ייז זאוו

 -עג גנולצולפ רעטירד רעד רעדנַאסקעלַא זיא ןאד טקנופ -- רעדניק ןוא בייוו

 רע סַאוו ,ץֶאלַאפ-רעמוז םעד ןיא ,עטלַאי ןופ טייוו טינ עקַאט ןוא ,ןברָאטש
 ...עידַאוויל ןיא טַאהעג טָאה

 רעדנַאסקעלַא .1894 רֶאי םנופ רעבָאטקַָא טַאנָאמ םניא ןעוועג זיא סָאד

 זיא רע .ןעוועג טלַא טינ רֶאי קיצפופ עצנַאג ןייק ןאד ךַאנ זיא רעטירד רעד

 ןעוו ןוא .תורכיש ןופ ןעמוקעג םיא זיא סָאוו טייהקנַארק ַא ןופ ןברַאטשעג

 ענעבירטעגסיורַא יד ןוא גרוברעטעפ ןייק טריפעג רעפרעק ןטיוט ןייז טָאה'מ

 םעד ןיא ייז ןופ עמורפ יד ןבָאה ,םעד ןגעוו טסואוורעד געוו ןפיוא ךיז ןבָאה ןדיי

 יד ןגָארקעג טָאה רע זַא ,טביולגעג ןבָאה ייז ןוא *"ךַאז עטרעשַאב, ַא ןעזעג

 פא טינ טייג ןכערברַאפ ןייק ,תועשר ןייק לייוו ,טנידרַאפ טָאה רע סָאוו ,ףָארטש

 ..:ףַארטש ַא ןֶא
% 
%+ 

 ןָארט ןשיסור םעד טָאה רעטייווצ רעד יִאלָאקינ יוו םעדכָאנ רֶאי יירד

 ןיוש זיא -- 1897 ןיא -- ןטירד םעד רעדנַאסקעלַא ןופ השוריב ןעמונעגרעביא
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טימ טנזיוט ןופ ןענַאטשַאב עטלַאי ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לֶאצ יד
 ךיוא לייוו ,םיסינ טימ יוו סעפע ןעוועג זיא סָאד ןוא ,תושפנ קיצנַאווצ ןוא ףניפ

 ןייא ןיא ןטלַאהעג סע טָאה ןטייווצ םעד יִאלָאקינ ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא

 טָאטש יד ןוא ןדיי עשיסור ןופ פעק יד ףיוא תומרח ןוא תוריזג טימ ןעלגַאה

 ןדיי ואוו ,טנגעג םעד ןופ ןצענערג יד ןופ ןסַאלשעגסיוא ןבילבעג זיא עטלַאי

 .ןעניואוו וצ טכער א ןבָאה

 ןוא עטלַאי ןייק ןעמוקוצנָא יוזַא יוו ןגעוו ןענופעג ךאד רעבַא ןבָאה ןדיי

 -עגסיוא טָאטש ןיא ןבָאה ייז ןוא ,ןצעזַאב וצ טרַאד ךיז טכער ןגירק וצ יוו ךיוא

 ראפ לוש א ןוא ךעלגניי רַאּפ לוש ַא -- רעדניק ערעייז רַאפ ןלוש ייווצ טיוב

 טלעטשעגנָא ןוא ,טעדנירגעג טרַאד ייז ןבָאה הרות-דומלת ַא ךיוא .ךעלדיימ

 ןוא י"שר טימ שמוח טנרעלעג ןבָאה עטלַאי ןיא רעדניק עשידיי ןוא ,םידמלמ

 סָאד טָאה טלעוו רעד ןיא חוכ ןייק ,תוינשמ קרפ א ןוא ארמג טַאלב א ךיוא

 טינ טָאה'ס ןוא ,ןלעטשפַא טנעקעג טינ טרַאד ןבעל עשידיי עלענָאיצידארט

 יד ואוו ,ץֶאלַאּפ-רעמוז סרסיק םעד ךיז טניפעג טייוו טינ סָאוו טכָאמעגסיוא

 ףיורעד פעק יד טפָא ךיז ןכערב לארשי-יאנוש עטסקילַאג ןוא עטסנסיברַאפ

 טסייג םעד לצרָאוו ןטימ ןטָארסיוא ןוא קלָאפ עשידיי סאד ןקיטשרעד וצ יוו

 ...טייקשידיי ןופ

 ַא ףיוא ןענַאטשעג עטלַאי ןיא הרות-דומלת יד זיא ,ןעמונעג שירָאטסיה
 ...טייוו טינ טרָאד רסיק ןשיסור םנופ ץֶאלַאּפ-רעמוז רעד יוו ןדַאב ןרעטסעפ

 וצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה סָאוו ,ןשינעעשעג יד ןזיוואב רעטעפש ןבָאה סָאד

 ...דנַאלסור ןיא ןרַאצ יד ןופ טפאשרעה רעצנַאג רעד

 ,ןייטשוצסיוא ךס א רעייז טָאהעג ןדיי ןבָאה ,ןעשעג זיא סָאד רעדייא רעבָא

 ןבעגעגרעביא טָאה רעטייווצ רעד יִאלָאקינ ןעוו ,ןטייצ ערעטצניפ יד ןיא ןוא

 ןיגַאיפיס ,ןיקימערַאג ,ןרָאטסינימ ערענָאיצקַאער יד ןופ טנעה יד ןיא הכולמ יד

 ןעק'מ ןוא .רעגרע ןוא רעגרע ץלֶא ןרַאוועג לֶאמַא סָאוו עגַאל יד זיא ,עוועלפ ןוא

 םעד ןיא טלגיפשעגפַא ךס א ךיז טַאה םישזער םעד ןופ תועשר יד זָא ןגַאז

 ןופ ךס א ןיהואוו ,עטלַאי טָאטש רעד ןיא ןדיי יד טלדנַאהַאב טַָאה'מ יוו ןפוא

 -קנַארק יילרענעדיישרַאפ ןופ ןרירוק ךיז ןעמוקעג טעטש ערעדנַא ןופ ןענייז ייז

 .ןטייה

 -ַאקינ ןופ פעק יד ןבָאה .1904 זיב 1896 ןופ קידנביוהנַא ,ןטייצ ענעי ןיא =

 זייווכעלסיב ןדיי יד לֶאז'מ זַא ,ףיזרעד טעברַאעג ץלָא גנוריגער סנטייווצ םעד יִאל

 ןביילב טרַאד ןלֶָאז םיבשות עטלַא יד זיולב זַא ,רעפרעד עלַא ןופ ןסיוטשסיורַא

 טינ רעמ טרַאד ןדיי ערעדנַא ןייק ןלֶאז ,ןבראטשסיוא ןלעוו ייז יוו םעדכָאנ ןוא

 ןטַאנָאמ-רעמוז עסייה יד ןיא ןוא ,ןבירטעג ןַאד ןעמ טָאה רעפרעד עלַא ןופ .ןייז

 ךעורפֶא טרַאד ךיז ףרַאד א ןיא ןעמוק וצ טכער ןייק טַאהעג טינ דיי ַא טָאה
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 עטלַאי

 -- ךַאווש ןוא קנַארק יוו ןייז טגעמעג טָאה דיי ַא ;טפזל רעשירפ רעד ףיוא לסיב א

 זעוועג טינ זיא רע ביוא ,ןרָאפ טרָאטעג טינ רע טָאה ףרָאד ןיא עשטַאד ַא ףיוא

 ןיא ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ;:טכערניואוו ןבָאה סָאוו ,עטריגעליווירפ יד ןופ
 -רעמוז עסייה יד ןיא ןענייז טעטש עסיורג יד ןיא ךיוא ןוא ךעלטעטש עניילק יד

 ןוא ערעייז תוריד ענשוד ןוא עגנע יד ןיא ןרָאוועג טענכַאשטרַאפ שממ געט עקיד

 ןייק ןבָאה ייז ואוו ,רעצעלפ-רעמוז יד ןיא ןעמוק טזָאלעג טינ ייז טָאה ןעמ
 יד ןופ טפול עשירפ יד ןטַאברַאפ יז ראפ טָאה'מ ;טַאהעג טינ טכערניואוו

 ןוא עקנַארק ואוו ,רעטרע יד ןסָאלשרַאפ ייז ראפ טָאה'מ ;רעדלעוו ןוא רעדלעפ

 טָאה החיצר עטסערג יד ןוא ,ןעמעננָא תוחוכ עשירפ טימ ךיז ןענעק עכַאווש
 -וק ךיז עטלַאי ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,ןדיי ענעי וצ ןזיוועגסיורַא ןַאד ןעמ

 .ןריר
 ןופ עפוטש רעטצעל רעד ייב ןטלַאהעג ןיוש ןבָאה סָאוו ,עכלעזַא וליפָא

 טייצ רענעי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןוא .טעווענַאשעג טינ ןעמ טָאה ,טכוזדניווש

 ענעי ןופ רעטסומ ַא יוו ןעניד ןענעק סָאוו ,ןלַאפ ראפ ַא ןבירשרַאפ ןענייז

 :ןדיי יד וצ ןֶאטעג טָאה'מ סָאוו ,םישעמ עדליוו

 ,ןרירוק ךיז עטלַאי ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאוו ,עקיטכיזדניווש יד ןשיווצ

 ,קנַארק יוזַא ןעוועג זיא יז .רָאטקָאד ןשידיי ַא ןופ יורפ יד ןעוועג ךיוא זיא
 -סיוא יוזַא יז טָאה טסוה רעד ןוא ,טעב ןיא ןגעלעג טייצ עצנַאג יד זיא יז זַא

 ןעוו ,לֶאמנייא .ןדערוצסיוא טרַאוו א רעווש ןעוועג ריא זיא'ס זַא ,טעשטומעג

 ןעמוקעגניירַא קינווָאנישט רעקסייצילָאּפ א זיא ,טסוהעג קרַאטש רעייז טָאה יז

 ריפ ןיא זַא ,ןביירשרעטנוא ךיז לֶאז יז זַא ,לריפַאּפ ַא טימ רעמיצ ןיא ריא וצ

 אד טינ טכער ןייק טָאה יז זייז טינ ָאד ןיוש יז לֶאז טייצ העש קיצנַאווצ ןוא

 יזרפ רעקנַארק רעד ףיוא !קעווא ןענַאד ןופ רעכיג סַאוו זומ יז ןוא ,ןעניואוו וצ

 יז ןוא ,ליפוצ ןעוועג ריא ראפ זיא גנוגערפיוא יד .טקריוועג קרַאטש סאד טַאה

 יד רעדייא ךַאנ ןוא ,טולב טימ קידנעייפש ,טסוהעצ רעקרַאטש ךַאנ ךיז טַאה

 ...טיוט ןעוועג ןיוש יז זיא ,קעווא ןענייז העש קיצנַאווצ ןוא ריפ
 .לֶאפ ןייא זיא סָאד

 :לֶאּפ רעטייווצ ַא זיא טָא ןוא

 ךייק ןעמוקעג טָאטש רעדנַא ןַא ןופ זיא סָאוו ,טנעדוטס ןשידיי ןגנוי א

 ךיילג לֶאז רע ,ןסייהעג ייצילָאּפ יד טָאה ,טכוזדניווש ןופ ןרירוק ךיז עטלַאי

 יוזַא ןֶאטעג טינ סָאד טָאה ןוא טמָאזרַאפ ךיז טָאה רע ןעוו ןוא טָאטש יד ןזָאלרַאפ

 ןעמ טָאה גָאט ןקידרעטניוו ןטלַאק ַא ןיא ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה ,לענש

 טריפעג טָאה'מ סָאוו ,רעכערברַאפ עלענימירק טימ םענייאניא טקישעגסיורַא םיא

 .סופוצ פַאטַע ןטימ

 .ןברָאטשעג טינ געוו ןפיוא זיא טנעדוטס רעד סָאוו ,םיסינ טימ ןעוועג זיא'ס
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 םניא ,טאנעס ןיא םעד ןגעק עגַאלק ַא טקישעגניירַא רעטעפש טָאה רע זעוו ןוא

 רעפטנע רעד .ןעמונעגנָא טינ עגַאלק ןייז ןעמ טָאה ,דנַאל םנופ טכירעג ןטסכעה

 טינ, זיא ,עטלַאי ןיא ייצילָאפ רעד ןופ גנולדנַאה רעד ןיא זַא ,ןעוועג זיא

 ."ץעזעג ןגעק זיא סָאוו ,ךַאז ןייק ןַארַאפ
 ןיא טשרעהעג סָאד טָאה "רשוי, ַאזַא ןוא ,ןעוועג סָאד זיא ץעזעג אזַא

 ...ןדיי ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו דנָאלסור

 -עגנָא טָאה'מ סָאוו ,תושיגנ ןוא תורצ עלַא יד ןענעכערוצסיוא טינ זיא סע

 יִאלָאקינ ןוא ןטירד םעד רעדנַאסקעלַא ןופ ןטייצ יד ןיא ,עטלַאי ןיא ןדיי יד ןַאט

 -עווש א יוו ןעוועג ןטייצ ענעי ןענייז דנַאלסור ןיא ןדיי עלַא ראפ .ןטייווצ םעד

 ןיא ןיירַא ןעמ טלַאפ טָא-טָא זַא ,ףַאלש ןיא ךיז טכוד'ס ןעוו ,רַאמשֶאק רער

 ...טינ ץלָא טלַאפ'מ -- ןוא ,טנורגפַא ןפיט א

 ןייז טנעקעג טינ לֶאמנייק טָאה'מ .ארומ רעד ןיא ןעוועג קידנעטש זיא'מ

 ...זעגנערב טעוו ןגרַאמ רעד סָאוו רעכיז

 ןבָאה סִאוו יד ,ןדיי עקנַארק יד ןטילעג ןבָאה ערעדנַא עלַא ןופ רעמ ןוא

 .טרָאד טפול רעד בילוצ רַאנ ,הסנרפ בילוצ טינ עטלַאי ןיא ןייז טפרַאדעג

 טושפ ןעמ טָאה ,טפול רעשירפ ףיוא עטלַאי ןייק ןעמוק וצ טָאברַאפ ןטימ

 ןפיוא ןטרַאוו וצ טפשמרַאפ םעד טימ ייז טָאה'מ .טנוזעג ןרעוו וצ ןדיי ןטָאברַאּפ

 ערעדנַא יד ןופ ךס א ןיא יוו תועשר רעמ ךַאנ ןעוועג זיא םעד ןיא ןזא .טיוט
 .תוריזג

% 
%% 

 רעשיסור רעטמירַאב רעד טניואוועג עטלַאי ןיא טָאה טייצ ערעגנעל ַא

 ;טנוזעג ןייז בילוצ טניואוועג טרָאד טָאה רע .ווָאכעשט ןַאטְנָא רעלעטשטפירש

 ןסייהעג רעבירעד םיא ןבָאה םיריוטקַָאד ןוא טכוזדניווש ןופ ןטילעג טָאה רע

 יד ןופ ךס א טסַאג-וצ ןעמוק טפָא ןווֶאכעשט וצ ןגעלפ ןַאד .ןעניואוו ןטרָאד

 טכַארברַאפ רעמוז ןבָאה עכלעוו ,רעלטסניק ןוא רעביירש עשיסור ענעעזעגנָא

 ןשטנעמ עטמירַאב עכלעזַא ןעמוקעג םיא וצ ןענייז סע .עטלַאי ןיא ןכָאוו עכעלטע

 -םינָאטס עטיוועיעגרעס ןיטנָאטסנָאק ,ןיפָאיִלַאש רָאדַאיִפ ,יקרַָאג םיסקַאמ ייוו

 -נירג ייווצ יד ,ָאקנעועטנָאד-שטיווָארימענ שטיווָאנָאוויא רימידַאלוו ןוא יקסווָאל

 סווָאכעשט טָאה'מ ואוו .רעטאעט-טסנוק רעווקסַאמ םעד ןופ רעפַאשַאב ןוא רעד

 עטלַאי ןיא ןגעלפ ןשטנעמ עטמירַאב ערעדנַא ךיוא .טריפעגפיוא ןסעיפ עטסעב

 ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ סָאוו ,טסעג יד ןשיווצ ןוא .ןווַאכעשט ןכוזַאב

 ,רעלַאמ רעשיסור רעסיורג רעד ,דניירפ רעטנעָאנ ןייז ןעוועג ךיוא זיא ,םיא וצ

 ןייק ןעמוק ךיוא ןאטיוועל טגעלפ ,ווָאכעשט יוו טקנופ .ןָאטיוועל שטיאליא קַאסיא

 .רעלאמ רעשיסור רעסיורג רעד ,דיי א ןעוועג זיא רע .טנוזעג ןייז בילוצ עטלַאי
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 עטלַאי

 סָאוו .קלָאפ םעד ןופ ןוז א ,רע אקווד ןוא .ַעוואלַאבשזרעוו לטעטש םנופ דיי א

 ועוועג זיא ,דנַאל ןיא רוטַאנ רעד ןופ טייקנעש רעד וצ טזָאלעגוצ טינ טָאה'מ

 ...יןטזאזיעפ עשיסור ןופ .ןטפאשדנַאל עשיסור ןופ רעלַאמ עטסערג יד ןופ רענייא

 -נייִרַא ץלֶאטש טימ ןעמ טָאה ןטפַאשדנַאל עשיסור ןופ רעדליב סנַאטיוועל

 טרעכיירָאב רע טָאה ןפַאש ןייז טימ .סמואעזומ עשיסויו עטסערג יד ןיא ןעמונעג

 רעצנַאג רעד ףיוא ,םוטעמוא דובכ ךס ַא טפַאשרַאפ ריא ןוא טסנוק עשיסור יד
 -נעש יד ןברַאפ ןיא סיוא ןקירד סָאוו ,רעדליב ענייז ןופ ענייא טינ ןוא .טלעוו

 ןיא ןלָאמעג רע טָאה ,טפַאשדנַאל רעשיסור רעד ןופ טימעג םעד ךיוא ןוא טייק

 -רַאפ ,תועשר ריא ןיא ,טָאה גנוריגער עשיסור יד ואוו ,טָאטש רעד ןיא ,עטלַאי

 ..יזעניואוו וצ ןדיי ןטָאב

 ..ןקיטשרעד טנעקעג טינ ןעמ טַאה ןדיי ןופ חוכ ןשירעפעש םעד
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 עיסֶאדַאעב

 םנופ גערב םייב טייטש סָאוו ,עיסָאדָאעפ טָאטש רעד יא

 לֶאמנייק טרעוו ןוא למיה רעד יוו יולב קידנעטש זיא רעסַאוו יד ואוו ,םי ןצרַאווש

 ןייטש א ףיוא ןענייז ריט רעד רעביא ןוא ,לוש א ןַארַאפ זיא ,ןרַארפרַאפ טינ

 :רעטרעוו יד טצירקעגסיוא

 ! "וב ואובי םיקידצ 'הל רעשה הז,

 זַא ,טלייצרעד עדנעגעל א ןוא ,לוש ענעי טייטש גראב ןכיוה א ןבעל

 טָאה'מ ןוא ןטָאשרַאפ ןצנַאגניא ןעוועג יז זיא ,קירוצ ןרָאי ךס א-ךס א טימ ,לֶאמָא
 ןייק ןעוועג טינ עקידעבעל יד ןשיווצ זיא סע ;ןסעגרַאפ טַאהעג ריא ןַא ןיוש

 ,ןצימיא ןופ טרעהעג ןבָאה לֶאמָא לֶאז רע זַא ,ןעקנעדעג לֶאז סָאוו ,רענייא

 -רַאפ טָאה דרע יד סָאוו ,לוש ַא ןענַאטשעג לֶאמָא זיא ,גרַאב ןבעל ,טרַאד זַא

 טיובעגרעביא יז טָאה'מ ןיא ןענופעג ךאד יז ןעמ טַאה רעטעפש רעבַָא ;ןטַאש

 ...גָאט ןקיטנייה זיב טייטש יז ןוא

 רעשיסור רעדנַא ןייק ןיא .דנָאלסור ןיא לוש עשידיי עטסטלע יד זיא סָאד

 טייטש סָאוו יד יוו טלַא יוזַא ןייז לֶאז סָאוו ,לוש א ךַאנ ןאראפ טינ זיא טָאטש

 ןעמ טָאה טיובעגסיוא זַא ,ןרָאוועג טלעטשעגטסעפ זיא'ס ןוא ,עיסָאדָאעפ ןיא

 ןעייטש קינייוועניא ןוא .קירוצ רֶאי טנזיוט רעביא טימ -- 909 רָאי םניא ךַאנ יז

 ייווצ ערעדנַא יד ןוא ןייטשלמרימ ןופ ןענייז ייווצ עטשרע יד ;ןלייז עסיורג ריפ

 ןענייז קירוצ ןרָאי ךס א טימ זַא ,טלייצרעד'מ ןוא ,רענייטש עטקַאהעג ןופ ןענייז

 רַאפ ןעמונעגוצ ייז טָאה'מ רעבָא ,ןייטשלמרימ ןופ ןלייז ייווצ ךֶאנ .ןעוועג טרָאד

 .ןעיוב ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ סָאוו ,רעטסיולק םעיינ א

 ,טרעדנוהרַאי ןטסקעז םניא ךאנ .טָאטש עטלַא ןַא רעייז זיא עיסָאדֶאעפ

 ,ןשטנעמ טניואוועג טרַאד ןיוש ןבָאה ,גנונעכער-טייצ רעכעלטסירק רעד רַאּפ סָאוו

 ןַאד ןיוש ןוא ,רעיערימיק ןפורעג טָאה'מ סָאוו טבש א ןופ ןעמוקעג ןענייז סָאוו

 עסיורג ַא ןעוועג טרַאד זיא רעטעפש ןוא ,תומחלמ ןעמוקעגרַאפ טרָאד ןענייז

 םניא עלַאר עקיטכיוו א רעייז טליפשעג טָאה ןפַאה רעד ןוא ,עינָאלָאק עשיכירג

 -טפיוה רעד ןיא ,ןעהטַא ןייק ןעמ טָאה עיסָאדָאעפ ןופ .טייצ רענעי ןופ לדנַאה

 ץלָאז ,שיפ ,ץייוו טקישעג ,טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ,דנַאלנכירג ןופ טָאטש

 ,עטרעק טָאטש רעד טימ טרירוקנָאקעג םעד ןיא טָאה עיסָאדָאעפ .לעפ ךיוא ןוא
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 עיסַאדַאעפ

 יד זיב ןעגנַאגעגנָא סָאד זיא יוזַא ןוא ןָאיִעַפַאקיטנָאפ ןסייהעג ןאד טָאה עכלעוו

 גירק טריפעג ןרָאי ענייז עלַא טָאה רעכלעוו ,ןטסקעז םעד טָאדירטימ ןופ ןטייצ
 .םיור ןופ טפאשרעה רעד ןגעק

 ןא ןוא דנַאל ןגייא ןא טָאהעג ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןַאד ךאנ ןעוועג זיא סָאד

 ןפיוא ןוא שדקמה-תיב סָאד ןענַאטשעג ךַאנ זיא םילשורי ןיא .הכולמ ענעגייא

 ענעי ןיא ךיוא רעבַא .םיאנומשח יד ןופ ןגינעק יד ןסעזעג ךאנ ןענייז ןַארט

 ,טלעוו רערַאג רעד רעביא טיירפשעצ ןוא טייזעצ ןעוועג ןדיי ןיוש ןענייז ןטייצ

 רעד ןופ טרעדנוהרַאי ןטשרע םניא ךַאנ זַא ,ןרָאוועג ןזיוואב זיא סע יוו יוזַא ןוא
 לזניא-בלַאה םעד ףיוא טניואוועג ןדיי ןיוש ןבָאה גנונעכער-טייצ רעקיטנייה

 ךיוא זַא ,ןסָאלשעגסיוא טינ רעבירעד זיא ,סוטנַָאּפ ןסייהעג ןַאד טָאה סָאוו ,םירק

 ,ארבס א ןארַאפ וליפַא זיא סע .ןדיי טניואוועג טלָאמעד ןיוש ןבָאה עיסַאדַאעפ ןיא
 .ןיהַא ןעמוקעג רעירפ ךַאנ ןענייז ייז זא

 .ארבָאדרַָא רֶאנ ,עיסָאדֶאעפ ןסייהעג טינ טייצ רענעי ןיא רעבָא טָאה טָאטש יד

 זענייז ןקרעט יד ןעוו ןוא ,ָאפַאק ןבעגעג ןעמַאנ א ריא ןעמ טָאה רעטעפש ןוא

 ןופ ייז ייב זיא ,םיתב-ילעב יד ןרַאוועג טרעדנוהרַאי ןטנצפופ םניא ,טרַאד

 םנופ ףוס םייב טשרע ןוא ,לובמָאטס-םושטיק ךיוא ןוא ,עפעק ןרָאוועג אפאק

 רעד ןופ לייט א ןרָאוועג זיא םירק לזניא-בלַאה רעד ןעוו ,טרעדנוהרַָאי ןטנצטכַא

 ייב ןוא עיסַאדַאעפ ןבעגעג ןעמַאנ א טָאטש רעד ןעמ טָאה ,עירעפמיא רעשיסור

 .גָאט ןקיטנייה זיב ןבילבעג יז זיא ןעמַאנ םעד

 םנופ ףוס םייב -- ןבָאה ןראזאכ יד ןופ ןגינעק יד ןעוו ןטייצ יד ןיא ךאנ

 לזניא-בלַאה רעד זיא ,ןעמונעגנָא ןביזלג ןשידיי םעד -- טרעדנוהרַאי ןטכַא

 רעבירעד זיא סע ןוא .ןדיי ראפ רעצעלפ עטסרעכיז יד ןופ רענייא ןעוועג םירק
 ליז ואוו ,רעדנעל עלַא יד ןופ ןיהַא ןפָאלעג ןענייז ןדיי סָאוו טינ רעדנואוו ןייק

 טלַאמעד טָאה ןעמ יוו ,"דנָאל-םירזוכ, םעד ןיא .ןייטשוצסיוא ךס ַא טַאהעג ןבָאה

 ןעוועג ךיוא זיא םירק לזניא-בלַאה רעד ןכלעוו ןופ ,טנגעג ןצנַאג םעד ןפורעג

 ,ןגינעק עשירַאזַאכ יד ;ןעמָעלַא רַאפ ץעזעג ןייא טריפעגנייא ןעוועג זיא ,לייט ַא

 םעד ייב ןטלַאהעג גנערטש ךיז ןבָאה ,ןָעמונעגנָא ןביולג ןשידיי םעד ןבָאה סָאוו

 ייז ןוא ,ןדמערפ םעד ןבָאה ביל ףרַאד ןעמ זא ,טגָאזעגנָא טָאה הרות יד סָאוו

 ןבָאה עלַא ;ןדיי-טינ ןוא ןדיי ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק טכאמעג טינ ןבָאה

 טשרע .ןביולג ןייז רַאּפ טגלַאפרַאפ טינ םענייק טָאה'מ ןוא טכער עכיילג טַאהעג

 יד ןופ עגַאל יד זיא ,ןעגנַאגעגרעטנוא זיא ןרָאזַאכ יד ןופ הכולמ יד יוו םעדכָאנ

 .ןגלָאפרַאפ ןביוהעגנָא טרַאד ייז טָאה'מ ןוא רעגרע ןרָאוועג םירק ןיא ןדיי

 ןשירעטַאט םייב טָאטש יד טפיוקעגפֶא רעזעונעג יד ןבָאה 1260 רֶאי םניא

 רטנעצ רעטסקיטכיוו רעד ןרַאוועג טרַאד זיא םעדכַאנ ךיילג ןוא ,רומיט-ןַאָאְרָא ןַאכ
 יד ייב ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה סָאוו ,סעינָאלָאק רעזעונעג עלַא ראפ לדנַאה ןופ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 -יישרַאפ טקישעצ ןעמ טָאה ןפַאה רעיסָאדָאעפ םנופ ;םי ןצרַאווש םנופ ןגערב
 קרַאטש טרַאד ךיז טָאה לדנַאה רעד ;עיזַא-לטימ ץנָאג רעביא תורוחס יילרענעד

 יד ןוא ,טליפשעג עלָאר עקיטכיוו א רעייז ןדיי ןבָאה םעד ןיא ןוא ,טילבעצ

 רעמ סָאוו ןעיצוצוצ טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז סָאוו ,ץלַא ןאטעג ןבָאה רעזעונעג
 ןייק ייז ןבָאה קילבופער רענעגייא רעייז ןופ ןצענערג יד ןיא שטַאכ ,ןיהַא ןדיי

 .טזָאלעגניירַא טינ ןצנַאגניא ןדיי

 םעד ןעלקיווטנַא ןפלעה וצ ידכ ,ןדיי יד ןבָאה טפרַאדעג טושפ טָאה'מ

 ןוא ,ןבעגעג סעיגעליווירפ עלַא רעבירעד ייז ןעמ טַאה ,עיסָאדָאעפ ןיא לדנַאה

 פָאשיב רעשיליוטַאק רעד סָאוו ףיורעד טגָאלקַאב לֶאמנייא ךיז ןבָאה ןדיי יד ןעוו

 ,לעפאב א ןרַָאוועג ןבעגעגסיורַא ךיילג זיא ,ןטפעשעג ערעייז ןיא ךיז טשימ

 יד ןופ םוטנגייא סָאד ןצישַאב ןלָאז גנוטלַאוורַאפ-טָאטש יד ןוא לוסנָאק רעד זַא

 יטפעשעג ערעייז ןיא רעמ ךיז לֶאז פָאשיב רעשיליוטַאק רעד זַא ,ןעז ןוא ןדיי
 סע ;לעפַאב םעד טיהעגפַא ןלוסנָאק יד ןבָאה רעבַא לֶאמ עלַא טינ .ןשימ טינ

 ,עיסָאדָאעפ ןיא ןדיי יד טגלָאפרַאפ ךַאד ןבָאה סִאוו ,עכלעזַא ןעוועג ןענייז

 טרעדנוה ייווצ עּפַאנק קעווַא ןענייז יוזַא ןוא ,ןטָאברַאפ ןעוועג זיא סָאד שטָאכ

 -רעביא קילבופער עשיזעונעג יד טָאה םעדכָאנ ןוא .1454 זיב 1260 ןופ -- ראי

 טנעה יד ןיא ,םי ןצרַאווש םנופ גערב םייב סָאוו ,סעינָאלָאק עריא עלַא ןבעגעג

 טָאה סָאוו ,קנַאב א ןופ ןרָאוועג טריפעג זיא סָאוו ,טפַאשלעזעג-סלדנַאה א ןופ

 עיסָאדָאעפ טָאטש יד זיא ןאד ןוא ,גרַאעג ןקילייה םנופ ןעמַאנ םעד ןגַארטעג

 טפַאשלעזעג-סלדנַאה יד יוו יוזַא ןוא ,ץוש ריא רעטנזא ןרָאוועג טלעטשעג ךיוא

 סָאוו ןגָארטניירָא לֶאז טָאטש-ןפַאה יד זַא ,םעד ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג זיא

 ןעלקיווטנָא רעמ ךֶאנ טרָאד ךיז לָאז לדנַאה רעד זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,טלעג רעמ

 סטכעלש ןייק ייז ןלָאז ןלוסנָאק יד זַא ,ןדיי יד טצישַאב ןעמ טָאה םעד בילוצ ןוא
 .ןָאט טינ

 ןופ יוו ץרָאה טוג א ןופ ליפ יוזַא טינ ןעמוקעג זיא גנואיצַאב עטוג יד

 ןפרַאוועגרָאפ טָאה ןעמ סָאוו טייצ רעבלעז רעד ןיא .גנונעכערסיוא רעטוג א

 ןיילַא ןעמ טָאה ,ןכָאז-טפעשעג ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש יוזַא ןענייז ייז זַא ,ןדיי יד

 ךיז טָאה סע ןעוו ןוא ,טפעשעג רָאנ טַאהעג ןעניז ןיא ץלֶא ןופ רעירפ אקווד

 ...ןגיובראפ ןכַאז ערעדנַא עלַא םעד בילוצ ןעמ טָאה ,טניולעג רָאנ

% 
% 

 -רעה עשיליוטַאק יד טקידנעעג עיסָאדָאעפ ןיא ךיז טָאה 1475 רֶאי םניא

 ןעמַאנ םעד ןגַָארטעג טָאה סָאוו ,קנַאב רעד ןופ ךיוא ןוא רעזעונעג יד ןופ טפָאש

 טָאטש יד ןעמונעגנייא ןקרעט יד ןבָאה רַאי םענעי ןיא .גרַאעג ןקילייה םעד ןופ
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 עיסָאדָאעפ

 רעביא טפאשרעה יד ןוא ,ייז וצ ןעגנַאגעגרעביא םירק ץנָאג זיא םעדכַאנ ןוא

 ,ןענַאכ עשירעטַאט יד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןקרעט יד ןבָאה םירק

 םירק ןופ טָאטש-טפיוה יד ןוא ,עיטסַאניד-יעריג רע ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאוו

 וצ ןגעלפ ןיהַא ןוא ןאכ רעד טניואוועג טָאה טרַאד .יִארַאסיטטכָאב ןעוועג זיא

 ןענייז ייז ןשיווצ ןוא ,רעדנעל ערעדנַא ןופ םיחולש עשיטַאמָאלפיד יד ןעמוק םיא

 םיא ןוא קינעטרעטנוא ןעוועג םיא ןענייז סָאוו ,ןצנירפ עשיסור יד ןעוועג ךיוא

 .טכַארבעג תונתמ ערעייט טפָא

 -ָאעפ א טקורעגסיורַא ןעייר עטשרעדַאפ יד וצ ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא

 -עג ןוא טַאמָאלפיד סלַא טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה רעכלעוו ,דיי רעיסַאד

 ןשיווצ ןעגנַאגעגנָא ןענייז סָאוו ,ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןיא עלֶאר עסיורג א טליפש

 הכולמ רעווקסַאמ רעד ןופ רעשרעה םעד ןוא יעריגיילגנעמ ןאכ ןשירעטַאט םעד

 .רעטירד רעד ןָאוויא

 רעכלעוו ,ןדיי רעיסַאדַאעפ םעד ןופ ןעמַאנ רעד ןעוועג זיא סָאקַאק עזַאכ

 -ַאַט א .טַאמָאלפיד ןגולק ַא רעייז ןופ ןעמַאנ א טכַאמעג טייצ רענעי ןיא ךיז טָאה

 זטלַאהעג קרַאטש רעייז םיא ןופ טָאה יעריג-ילגנעמ ןַאכ רעד .ןעמַאנ רעשירעט

 תוכייש א טַאהעג ןבָאה סָאוו ,ןכַאז עטסקיטכיוו יד ןיא םיא ףיוא טזָאלרַאפ ךיז ןוא

 טינ זיא הכולמ רעדנַא ןא טימ ךאמפָא ןייק ;הכולמ רעד ןופ גנוריפ רעד טימ

 -ישטכַאב ןייק זיא סע ןעוו לֶאמ עלַא ןוא ,גנומיטשוצ ןייז ןַא ןרָאוועג ןסָאלשעג

 ךיז רע טָאה ,דנַאל רעדנַא ןֶא ןופ חילש רעשיטַאמָאלפיד ַא ןעמוקעגנָא יִארַאס

 םיא ןוא ,סֶאקָאק עזָאכ ,ןדיי רעיסָאדַאעפ םעד טימ ןעז טפרַאדעג ץלָא ןופ רעירפ

 סָאוו ,גינעק םעד ןופ ןשטנואוו עטוג יד ןוא ןסורג עכעלדניירפ יד ןעגנערב
 .טקישעג ןאכ ןשירעטַאט םוצ םיא טָאה

 .עיסָאדַאעפ ןופ טָאמָאלפיד ןשידיי םעד וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג ןבָאה עלַא

 יד ןאטעג ךיוא ןבָאה עבלעז סָאד ןוא ,דובכ סיורג ןבעגעגפַא םיא ןבָאה עלא

 עווקסַאמ ןופ ןענייז ייז ןעוו ,ןטירד םעד ןַאוויא ןופ םיחולש עשיטַאמָאלפיד

 .ןליופ ןוא עטיל ןגעק דנוב ַא ןגעוו ןעלדנַאהרַאפ יִארַאס ישטכַאב ןייק ןעמוקעג

 ןרעוו ןסָאלשעג לֶאז דנוב אזַא זַא ,רַאפרעד ןעוועג זיא טַאמָאלפיד רעשידיי רעד

 טָאה'מ ןוא ,טגָאזעג טָאה רע סָאוו םעד וצ טרעהעגיצ ךיז טָאה ןַאכ רעד ןוא

 םנופ ןאלפ םעד ןיא ןפלֶאהעג קינעוו טינ טָאה סָאד ןוא ,ןסָאלשעג דנוב םעד
 רעסיורג ןייא ןיא דרע עשיסור עצנַאג יד ןקינייאראפ וצ רעשרעה רעווקסַאמ

 .הכולמ

 רַאבקנַאד רעייז ןעוועג טָאמָאלפיד ןשידיי םעד זיא עווקסָאמ ןופ רַאצ רעד

 סיורג םיא וצ טָאה רע .דנוב םעד ןסילש ןפלָאהעג םיא טָאה רע סָאוו רַאפרעד

 ןוא ,ןבירשעגרעביא טייצ ערעגנעל ַא םיא טימ ךיז טָאה רע .ןזיוועגסיורַא גנוטכָא

 ןופ ווירב יד ןענייז ,טייצ רענעי ןופ ןבילבעג ןענייז סָאוו ,ןטנעמוקַאד יד טיול
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 עשידיי טימ, ןבירשעג ןעוועג רַאצ רעווקסַאמ םוצ טַאמַָאלפיד ןשידיי םעד

 עשיסור טימ, ןביירש רעסעב לֶאז רע זַא ,ןטעבעג םיא טָאה רַאצ רעד ןוא ,"תויתוא

 זעוועג ןענייז ווירבב יד ךארפש רעכלעוו ףיוא ."תויתוא עשינַאמלוסומ רעדַא
 זַא ,רעשמ ךיז זיא'מ רעבָא .טגָאזעג טינ ןטנעמוקַאד יד ןיא טרעוו ןבירשעג

 ,שיסור ןעוועג יאדווַא ךארפש יד זיא ,עשידיי ןעוועג ןענייז תויתוא יד וליפֶא ביוא

 .(* ווָאנבוד .ש רָעקירָאטסיה רעד סיוא טקירד הרעשה אזַא .שירעטַאט רעדַא

 -עג רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאוו ,ןטייקכעלנעזרעפ עסיורג יד ןשיווצ

 -ַעגְנָא ןַא רעייז טמענרַאפ ,ללכב םירק ןיא ןוא ,עיסָאדַאעפ ןיא ןדיי ןופ עטכיש

 -עג םיא טָאה'מ יוו ,הלוגה השמ "ר רעדָא ,רעוועיק רעד השמ 'ר ץֶאלפ םענעעז

 טָאה'מ ןוא טרעדנַאוועגמורַא ךס ַא ןבעל ןייז ןיא טָאה רע סַאוו םעד רעביא ןפור

 טינ ןעוועג זיא רע .ןרעדנַא ןפיוא טרַא ןייא ןופ ןגָאי ןייא ןיא ןטלַאהעג םיא

 -טפַאשלעזעג טימ ןבעגעגפָא ךיוא וצרעד ךיז טָאה רע רַָאנ ,ןדמל רעסיורג ַא רָאנ

 .ללכה-תבוט טַאהעג ןעניז ןיא קידנעטש ןוא טייקיטעט רעכעל

 ןגעוו לטיפַאק םעד ןיא ,רעירפ טדערעג ןיוש רימ ןבָאה םיא ןגעוו רעבַא
 ןופ גנוטיידַאב רעד ףיוא ןזיוועגנָא ךיוא ,שרעדנא ןשיווצ ,ןבָאה רימ ואוו ,וועיק

 ןיא ןקינייארַאפ וצ ידכ ,טריפעגנייא טָאה רע סָאוו ,תוליפתה-חסונ םעיינ םעד

 ליפוצ ןיא טלייטעצ טלַאמעד טרַאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עלַא יד עיסָאדָאעפ

 סָאוו .תוליפתה-חסונ רענעי .ךיז ןשיווצ ןסירעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,תותיכ

 ,אפאק טָאטש רעד ןופ ןעמַָאנ ןפיוא ,"אפכ גהנמ, ןפורעגנָא טציא ךֶאנ טרעוו

 ןבעל םניא עלַאר עקיטכיוו א טליפשעג טָאה ,עיסַאדַאעפ רעטציא טסייה סַאוו

 יוו םיללכ ןצטכַא ןבעגעגוצ ךַאנ םעד וצ טָאה רע .םירק ץנאג ןיא ןדיי יד ןופ

 יד ןבָאה םירק ןיא ןדיי יד ןוא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןריפ וצ ךיז יוזַא

 -ילער ןיא רֶאנ טינ סולפנייא ןייז רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז ייז .טיהעגּפָא םיללכ

 רֶאנ ,םוקמל םדֶא ןיב סָאוו ,ןכָאז ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו ,םינינע עזעיג

 השמ 'ר ,בר רעטנרעלעג רעד .ורבחל םדא ןיב סָאוו ,ןכַאז עכלעזַא ןיא ךיוא

 ןיא טעטש ערעדנַא יד ןופ ךיוא ןוא עיסָאדַאעפ ןופ ןדיי יד ןַאד טָאה ,הלוגה

 רֶאג טינ טכַאמעג ייז ןוא ,רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןביוהעגפיוא קיטסייג םירק

 ךייז זיא טסיזמוא טינ ןוא .ןשטנעמ ערעסעב ראפ ךיוא רָאנ ,ןדיי ערעסעב ראפ

 .גָאט ןקיטנייה זיב ךֶאנ טקילייהרַאּפ ןבילבעג םירק ןופ ןדיי יד ייב קנעדנָא

 ,הליהק עשידיי יד ןוא ,1520 ראי םניא עיסָאדָאעפ ןיא ןברַאטשעג זיא רע

 טָאה ,טריפעג ןגעוו עכיילג ףיוא ןוא טקינייאראפ ןבעל םייב טַאה רע סָאוו
 ןענופעג טֶאה רע סָאוו ,ור רעקיבייא רעד וצ טיילגַאב רעיורט ןפיט ןיא םיא

 ןייז ךֶאנ ןוא .ןשינעלגָאוו ןוא ןעגנורעדנַאוו ןופ ןרָאי עלַא יד ךַאנ טיוט םייב

 .277 'ז ,5 דנַאּב ,םלוע םע ימי ירבד (*
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 עיסָאדַאעפ

 ,טייקכעלנעזרעפ אזַא ןעוועג טינ רעמ ןיוש םירק ןיא ןבעל ןשידיי םניא זיא טיוט

 .רע יוו יוזַא געוו םעד ןטכיולַאב לֶאז סָאוו

 טָאה הלוגה השמ 'ר סָאוו ,סולפנייא רעד ןוא קַעווַא ןענייז תורוד ןוא תורוד

 .קיטנעק ןעוועג ץלַא ךַאנ זיא ,םירק ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל ןפיוא טזַאלעגרעביא

 רעדנזייר רעד ןעוו .עיסָאדָאעפ ןיא קיטנעק ןעוועג סָאד זיא םוטעמוא יוו רעמ ןוא
 דאב עשידיי יד זיא ,טָאטש יד טכוזַאב 1876 ןיא טָאה ינרָאשט הדוהי ףסוי

 עלַא רֶאנ ,תוליהק ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טלייטעצ ןעויעג טינ טרַאד גנורעקלעפ

 עיצידַארט יד ןגיוצעג רעטייוו טָאה'מ .הליהק ןייא ןיא טקינייארַאפ ןעוועג ןענייז

 -עג טרָאד טָאה הלוגה השמ 'ר ןעוו ןטייצ ענעי ןופ ךֶאנ ןבילבעג זיא סַאוו

 .(* טבעל

 רעשידיי רעסיורג רעד ןופ סולפנייא רעד ןרָאוועג טקעמעגפָא טינ זיא סע

 ןטנצכעז םניא ךַאנ טקריוועג ןוא טבעלעג טרַאד טָאה סָאוו ,טייקכעלנעזרעפ

 רעסיורג ַא ןופ סולפנייא רעד טקעמעגפַא טינ טרעוו ללכב לייוו ,טרעדנוהרַאי

 ןבעל ןפיוא ןטוג םוצ לפמעטש ןקיטנעק א ףיורַא טגעל סַאוו ,טייקכעלנעזרעפ

 סָאד טסעגרַאפ'מ .קיטסייג רעכעה ןשטנעמ םעד טביוהרעד ןוא רוד ןייז ןופ

 .טינ לֶאמנייק

 ןרָאי עלַא יד ןיא עיסַאדָאעפ ןיא ןעמוקעגרַאפ ןענייז ןשינעעשעג ךס א

 טָאטש יד .ןברַאטשעג טרַאד זיא הלזגה השמ 'ר טניז קַעווַא ןיוש ןענייז סָאוו

 :ןעמַארגַָאּפ ןעוועג טרָאד ןענייז סע ;ןסור יד וצ ןעגנַאגעגרעביא ןקרעט יד ןופ זיא

 ;טריפעג טָאה'מ סָאוו ,תומחלמ עלַא יד ןיא ןגָאלשעג טרָאד ךיז ןבָאה ןעיימרַא

 ןשטייד םנופ ןעיימרַא יד ןיירַא ןיהַא ןענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 טרַאד ןענייז דנַאלסור ןיא גירק-רעגריב םנופ ןטייצ יד ןיא ;םלעהליוו רעזייק

 טעוועשובעג גונעג ןבָאה ייז ןוא ןיקינעד לֶארענעג םנופ סעדנַאב עסייוו יד ןעוועג

 שידיי א ןעוועג ץלֶא עיסָאדַאעפ ןיא זיא ןרָאי עלַא יד ןיא רעבָא .טייצ רענעי ןיא

 -עג ץלֶא ךַאג טרָאד זיא'ס ןוא ,ןקיטשרעד טזָאלעג טינ ךיז טָאה סָאוו ,ןבעל
 ףיוא זיא'ס ואוו ןוא טלַא רֶאי טנזיוט יוו רעמ ןיוש זיא סָאוו ,לוש יד ןענַאטש

 :טצירקעגסיוא ןייטש א

 "ווב ואובי םיקידצ ,יהל רעשה הז,

 .299 'ז ,תועסמה רפס :ינרָאשמ יולה בקעי ןב הדוהי ףסוי (*
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 קלֶאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלֶאוו יד

 א

 עלָאר עקיטכיוו ַא רעייז טליפשעג לֶאמַא ןבָאה ןכייט עסיורה

 טָאה'מ ןעוו ,ןטייצ עכעלדירפ ןיא .רעקלעפ ןוא רעדנעל ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ,ןכייט עסיורג יד ןופ ןרעסִאוו יד ןטינשעג ןפיש ןבָאה ,תומחלמ ןייק טריפעג טינ

 ןיא הנידמ ןייא ןופ הרוחס טריפעג ןבָאה ייז ןוא ,ןעמי יד ןיא ןיירָא ןלַאפ סַאוו

 רעדנעל ענעדיישרַאפ ןופ ןשטנעמ ;ןרעדנַא םוצ קלַאפ ןייא ןופ ,רערעדנַא רעד

 טימ רָאנ טינ ןטיבעג ךיז טָאה'מ ;רעטנעענ ןרַאוועג םעד ךרוד ןענייז תומוא ןוא

 ערעכעה א ןעלקיווטנַא ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא ,ןעעדיא טימ ךיוא רָאנ ,תורוחס
 יד ייב טעטש טַאהעג טָאה סָאוו ,הכולמ ַא .עיצַאזיליוויצ ערעסעב א ןוא רוטלוק

 -כעלגעמ רעמ טַאהעג טָאה ,ןפיש ןייג ןענעק'ס ואוו ,ךייט ןסיורג א ןופ ןגערב

 זעמוקעגרַָאפ טפָא ןענייז רַאפרעד ןוא .קיטכעמ ןרעוו ןוא ןעלקיווטנַא וצ ךיז ןטייק

 ןוא ,ןכייט רעביא ןגָאלשעג ךיז טָאה'מ ;רעקלעפ ןוא םיטבש ןשיווצ תומחלמ

 טָאהעג טָאה רעד ,ןקיטסעפַאב טנעקעג ןגערב ערעייז ייב רֶאנ ךיז טָאה'ס רעוו

 .דנַאל םנופ גנולקיווטנַא עקידרעטייוו יד טרעכיזרַאפ טימרעד ןוא ןוחצנ םעד

 -נעטש זיא ןטייצ עטלַא יד ןיא רעקלעפ ןופ גנורעדנַאוו רעצנַאג רעד ןיא

 סָאוו ,ןכייט עסיורג יד וצ ,רעסַאוו םנופ ןגערב יד וצ גנַארד א ןעגנַאגעגנָא קיד

 -ארד יד טליפשעגפַא ךיז ןבָאה ןגערב ענעי םורא .ןעמי יד ןיא ןיירַא ןלַאפ

 -עג רעד ןיא ךיוא .רעקלעפ ךס א ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיפַאק עטסשיטַאמ

 .טליפשעג עלֶאר עקיטכיוו א רעייז ןכייט עסיורג ןבָאה קלֶאפ ןשידיי ןופ עטכיש

 לרזג רעד יוו שרעדנַא ןעוועג זיא קלֶאפ ןשידיי םנופ לרוג רעד לייוו רעבָא

 -עג רעזדנוא ןיא ןכייט עסיורג יד ןופ עלַאר יד זיא ,רעקלעפ ערעדנַא יד ןופ

 ,שרעדנַא ןעוועג ךיוא עטכיש

 ,םירצמ ןופ ךלמ רעד ,הערפ ןיהואוו ,סולינ ךייט םעד ןופ קידנביוהנָא

 ןיא ןרעוו ןריובעג ןלעוו סָאוו ,ךעלגניי עשידיי עלַא ןפרַאווניירַא ןסייהעג טָאה

 -עג רעסַאוו יוו טולב שידיי ךיז טַאה ,שמוח ןיא טלייצרעד טרעוו'ס יוו ,דנַאל

 -רַאפ ןיא ןעמַארטש סָאוו ,ןכייט עסיורג לֶאצ רעשפיה ַא ןופ ןגערב יד ייב ןסָאג

 עכיילג ואוו .תומחלמ ןייק ןיא טינ אקווד ןוא .טלעוו רעד ןופ ןלייט יילרענעדייש

 ןבָאה עקרַאטש סָאוו ,תוגירה ןוא תוטיחש ןיא רֶאנ ,תוחוכ ןיא ךיז ןטסעמרַאפ

 .ןצישַאב טינ ךיז ןענעק סָאוו ,ןשטנעמ עכַאווש עקידלושמוא ףיוא טכַאמעג
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 קלַָאּפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ץיא עגלַאוו יד

 -נעל ןופ עטכישעג רעד ןיא ןענייז סָאוו ,תוגירה ןוא תוטיחש עכלעזַא ןיא

 טיג ןפוא םושב ןעק'מ סָאוו ,קעלפ רעסואימ ַא יוו ןבילבעג רעקלעפ ןוא רעד

 ,ןייהר ךייט םנופ ןגערב יד ייב ןסָאגעג רעסַאוו יוו טולב שידיי ךיז טָאה ,ןקעמפַא

 ךֶאנ ןוא ךַאנ ייב ןוא ,לסכייוו רעד ייב ,רטסעינד םייב ,גוב םייב ,רפעינד םייב

 .עגלַאוו יד זיא טרפ םעד ןיא רעבָא םָאנסיוא ןֶא .ןכייט עסיורג

 רעטסקיטכיוו רעד ןוא עפָארייא ןיא ךייט רעטסערג רעד זיא עגלַאוו יד

 ןופ טייקטייוו ַא ףיוא עגלָאוו יד ךיז טיצ גנעל רעד ןיא .דנַאלסור-טעווַאס ןיא

 ןופ לֶאצ יד ןוא ,ליימ קיצנַאווצ ןוא ףניפ ןוא טרעדנוה יירד טימ טנזיוט ייווצ

 קירוצ ןרָאי טימ ךַאנ טָאה ,עגלַאוו רעד םורָא טניואוו סָאוו ,גנורעקלעפַאב רעד

 ערעסערג ,ןכייט רועיש ַא ןֶא .ןשטנעמ ןַאילימ קיצפופ רעביא זיב טכיירגרעד

 ךיז ןעניפעג ןגערב עריא ייב ןוא ,עגלָאוו רעד ןיא ןיירָא ןסילפ ,ערענעלק ןוא

 -ארטסַא ,ןָאזַאק ,ווָאטַארַאס ,ארַאמַאס ,רעווט יוו טעטש עשיסור עקיטכיוו עכלעזַא

 יד ,;ןיצירַאצ טָאטש יד ךיוא ןוא קסניביר ,ָאמָארטסָאק ,דָארָאגווַאנ-ינשזינ ,ןַאכ

 יוזַא ןרָאוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא זיא סָאוו ,דָארגנילַאטס עקיטציא

 טכַאמ יד ןרַאוועג ןכָארבעג זיא טרַאד לייוו ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טמירַאב

 .דנַאלסור ןיא ןעיימרַא עשיצאאנ יד ןופ

 ןרָאוועג טגיוועגנייא עגלָאוו יד זיא ראי טרעדנוה עכעלטע עטצעל יד ןיא

 ,ענייש ליפ יוזַא ןיא ךיוא ןוא םינוגינ ןוא רעדיל עשיסור ענייש ליפ יוזָא ןיא

 שרעדנַא ריא ןגעוו רַאג ןעק'מ זַא ,סעדנעגעל ןוא תוישעמ-סקלַאפ עשיטסַאטנַאפ

 סָאד סיורָא רֶאנ טדער'מ יוו .ךייט "ןשיסור-טכע, ןַא ןגעוו רֶאנ יוו ןטכַארט טינ

 ןוא ."ָאקשוטַאמ, טרַאוו עשיסור סאד וצ ךיילג ךיז טפעלק ,"ִאגלַָאוו, טרָאוו

 ,"םעינכוא יעה, דיל רעד ןופ ןוגינ םעד ךיז ראפ ןעגניזרעטנוא ןא ןעמ טביוה דלַאב

 רעטמירַאב רעד סָאוו ,?יקַאלרוב, דליב ןטימ קנַאדעג ןיא ךיז טדניברַאפ סָאוו

 טנוב םעד ךיוא ייברעד ךיז טנָאמרעד'מ .ןלַאמעג טָאה ןיפעיר רעלַאמ רעשיסור

 ןָאילימעי ןופ טנוב םעד ךיוא ןוא ,טרעדנוהרַאי ןטנצעביז םניא ןיזַאר אקנעטס ןופ

 רעד טימ ןדנוברַאפ רָאנ זיא סָאוו ץלַא .טרעדנוהרַאי ןטנצכַא םניא ווָאעטַאגופ

 רעשיסור-שיפיצעפס טימ ןוא עטכישעג רעשיסור-טכע טימ שממ טמעטָא עגלָאוו

 ןיא םינפוא יילרענעדיישרַאפ ףיוא סיוא ךיז טקירד סָאוו ,טייקכעלמיטסקלָאּפ

 .רעדיל ןיא ןוא תוישעמ

 עטכישעג רעד טימ זיא עגלָאוו יד ןעוו .טייצ א ןעוועג ךֶאד זיא'ס רעבָא

 ןשיסור םנופ עטכישעג רעד טימ יוו ןדנוברַאפ רעמ ןעוועג קלֶאפ ןשידיי םנופ

 .קלאּפ

 יד ןעוו ,טרעדנוהרַאי ןטעביז םנופ ביוהנָא םייב ְךֶאנ סָאד זיא ןעוועג

 עקיטכעמ ןוא עסיורג אזַא טַאהעג עגלָאוו רעד ןופ ןגערב יד ייב ןבָאה ןרָאזַאכ

 ןוא טַאהעג ארומ ייז רַאפ ןבָאה םורָא ןוא םורָא ןופ רעקלעפ עלַא זַא ,הכולמ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 טינ ָךֶאנ ךייט רעסיורג רעד טָאה טייצ רענעי ןיא רעבָא .ייז וצ קינעטרעטנוא ןעוועג

 ןעוועג ךיוא ןיוש זיא סָאד ןוא ,"לעטא, רעדָא ,"ליטיא, רֶאנ ,עגלַאוו ןסייהעג

 ."אר, ןסייהעג רע טָאה ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא לייוו ,ןעמַאנ רעיינ א

 -נַאל א ןעמ טָאה סָאד -- ןענייז ייז רעוו ןוא ןעמַאטש ןרָאזַאכ יד ןענַאוו ןופ

 יד ןופ ןעמַאטש ייז זַא ,טניימעג רָאג ןבָאה עקינייא .טסואוועג טינ טייצ עג

 רושא ןופ הכולמ יד יוו םעדכָאנ ןרָאוועג ןלַאפרַאפ ןענייז סָאוו .םיטבשה תרשע

 ףוס א טכַאמעג ,גנונעכער-טייצ רעכעלטסירק רעד ראפ סַאוו ,719 רֶאי םניא טָאה

 -עגמורַא ךיז ןבָאה ןרַאזַאכ יד ןגעוו סעדנעגעל עכלעזַא .לארשי ןופ הכולמ רעד וצ

 רעד ןופ ןרָאי עטצעל רָאג יד ןיא ןיוש .רעטעפש טשרע .טייצ עגנַאל א ןגַארט

 רעייז ןגיוצעג טינ ןבָאה ייז זַא ,טסואוורעד ךיז ןעמ טָאה ,הכולמ רעשירַאזַאכ

 ,רענידנצעג ןעוועג ןענייז ייז רַאנ ,םיטבש עשידיי ענערַאלרַאפ ןעצ יד זיב סוחי

 רעד ןיא טרעדנַאוועג ,םיטבש עדליוו ערעדנַא יוו טקנופ ,גנַאלנרַאי ןבָאה סָאוו

 ןוא ,םי ןשיפסַאק םעד ןוא םי ןצרַאווש םעד ןשיווצ ךיז טניפעג סַאוו ,טנגעג

 טימ תומחלמ קידנריפ ,ייז ןבָאה ,עגלֶאוו רעד ייב טקיטסעפַאב ךיז ןבָאה ייז ןעוו

 ,הכולמ עקיטכעמ ןוא עסיורג ַא טעדנירגעג ,רעקלעפ עשירענידנצעג ערעדנַא יד

 .ןעמונעגניירַא טָאה יז זיב רעסערג ןוא רעסערג ץלָא ןסקַאוועצ ךיז טָאה סָאוו

 רעקיטציא רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ךֶאנ ןוא םירק ןוא וַאקווַאק ןצענערג עריא ןיא
 .דנַאלסור

 ןעמ טאה ןעמַאנ ַאזַא .ליטיא ןסייהעג טָאה ןרָאזַאכ יד ןופ טָאטש-טפיוה יד
 ןענאטשעג ןוא .ןסייהעג יוזַא ךיוא טָאה ךייט רעטסערג רעד לייוו ,ןבעגעג ריא

 עשיסור עטמירַאב יד טציא ךיז טניפעג'ס ואוו ,טרָא םעד ןופ טייוו טינ יז זיא

 .ןַאכארטסַא טָאטש

 עשירענידנצעג ערעדנַא יד יוו יוזַא טקנופ ןרַאזאכ יד ךיז ןבָאה טריפעג

 ןבַאה ייז ןעמעוו ןוא ייז רעביא טשרעהעג טָאה סָאוו ,גינעק םעד ףיוא .רעקלעפ

 יוו טנידעג םיא וצ ןבָאה ייז ןוא טָאג א ףיוא יוו טקוקעג ייז ןבָאה ,"ןַאגַאכ , ןפורעג

 טפשמרַאפ ןצימיא טָאה רע ןעוו ןוא ,קילייה ןעוועג זיא טרָאוו ןייז ;טָאג ַא וצ

 טקנופ ,ןבעל ןייז וצ ףוס א ןכַאמ טזומעג ןיילַא ךיילג רענעי טָאה ,טיוט םוצ

 עכלעוו ,סרַאזעצ עשימיור יד ןופ ןטייצ יד ןיא טריפעגנייא ןעוועג זיא'ס יוו יוזַא

 ,ךעלטעג זיא סָאוו ,"ןֶאגַאכ, רעד ידכ ןוא .רעטעג ראפ ןטלַאהעג ךיוא ךיז ןבָאה

 ,טריפעגנייא ןעוועג זיא ,ןכַאז עקידעכַאוו ןייק ןבָאה ןעניז ןיא ןפרַאד טינ לֶאז

 רעדַא ,"אגעפ, ןפורעג ןעמ טאה םיא ןוא ,ךלמל-ינש רעד לֶאז הכולמ יד ןריפ זא

 ."אהעפ,

 -ניא טינ זיא סאד -- ןביילג ןשידיי םעד ןעמונַעגנָא ןבָאה ןרַאזַאכ יד ןעוו

 טכארבעג ייז טָאה'ס סָאוו רָאלק ןצנַאגניא טינ זיא סע יוו טקנופ .רָאלק ןצנַאג

 ןעשעג סָאד זיא חסונ ןייא טיול .ןעמעננָא ןביולג ןשידיי םעד ןלָאז ייז זַא ,וצרעד
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 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיועעג רעד ןיא עגלַאוו יד

 ןֶארט ןפיוא זַא ןוא גנונעכער-טייצ רעכעלטסירק רעד טיול סָאוו ,620 ראי םניא

 עשירַאזַאכ יד ןופ רענייא סָאוו ,ווירב םעד ןיא ןבעגעגרעביא טרעוו'ס יוו --

 -סטַאטש ןוא ןטנרעלעג ןשידיי םעד וצ טקישעגוצ טָאה ,ןרהא ןב ףסוי ,סענַאגאכ

 ןַא טיול ןוא .ןאלוב ןַאגָאכ רעד ןסעזעג ןאד זיא -- טורפאש ןביא יאדסח יר ןַאמ

 .טרעדנוהרַאי ןטכַא םניא רֶאנ ,ןטעביז םניא טינ ןעשעג סאד זיא חסונ רעדנַא

 ןוא (* יקסוועשטוילק רַעקירָאטסיה רעשיסור רעד סיוא טקירד גנוניימ אזַא

 יד ןשיווצ ןעשעג זיא סָאד זַא ,ןֶא טמענ ,ווֶאנבוד רעקירַאטסיה רעשידיי רעד

 .(**גנונעכערטייצ רעקיטציא רעד ןופ 790 ןוא 740 ןרַאי

 טקַאפ רעטלעטשעגטסעפ א זיא'ס -- ןעשעג ןבָאה טינ לֶאז סָאד ןעוו רעבָא

 עסיורג ַא ןעוועג לֶאמָא זיא עגלַאוו רעד ןופ ןגערב יד ייב זַא ,עטכישעג רעד ןיא

 ןופ רעקלעפ עלַא טרעטיצעג ןבָאה סע רעכלעוו רַאפ ,הכולמ עשידיי עקיטכעמ ןוא

 ,"ןבייל יד יוו קרַאטש ןעוועג ןענייז רעשרעה ערעייז, לייוו ,םורָא ןוא םורָא

 יז סָאוו ,תומחלמ עלַא ןופ ;"םירזוכה תודלות, םניא טלייצרעד טרעוו סע יוו

 ןענייז ,ןגיוא יד ןיא סיורג ןעוועג ןענייז ייז ןעמעוו ,םיאנוש יד טימ טריפעג ןבָאה

 טָאה ,הנידמ עסיורג א ןעוועג טלָאמעד זיא סָאוו ,עיסרעפ .ןוחצנ טימ סיורָא ייז

 .ןזניצ טלָאצעג ריא ןוא טַאהעג ארומ קרַאטש הכולמ רעשידיידשירַאזַאכ רעד רַאּפ

 ריא טימ טנכערעג קרַאטש ךיז ןבָאה עיטנַאזיב ןופ םירסיק עכעלטסירק יד ךיוא

 יד .קינעטרעטנוא ןעוועג ךיוא ריא זיא הכולמ עשיסור רעוועיק יד ןוא ,טכַאמ

 טינ לֶאמנייק ןבָאה ,רפעינד םייב סָאוו .טָאטש רעשיסור רעטלַא רעד ןזפ ןטשריפ
 רעד ייב סָאוו ,הכולמ רעשידיי-שירָאזַאכ רעד ןופ גינעק םוצ ןקישוצוצ טלעפרַאפ

 ןופ, רעדָא ,בוטש רעדעי ןופ ןלַאצ טפרַאדעג ןבָאה ייז סָאוו ,ןרעייטש יד ,עגלָאוו

 .טייצ רענעי ןופ ךארפש רעלעיציפָא רעד ףיוא ןסייהעג טָאה'ס יוו ,"ןעמיוק ןדעי

 ,תונתמ ערעייט טקישעגוצ ,םיחולש עלעיצעפס טימ ,ךֶאנ ןעמ טָאה םעד וצ ןוא

 עלַא פֶא טיה סָאוו ,גינעק םעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןח ןעניפעג וצ טימרעד ידכ

 .הרות רעשידיי רעד ןופ תווצמ

+ 
%% 

 וצ יירענידנצעג ןופ ןייגרעביא סָאד זַא ,טינ לפייווצ ןייק רֶאג זיא סע

 ןוא ,זייווכעלסיב רָאנ ,לָאמַאטימ טינ ןעמוקעגרַאפ ןרָאזַאכ יד ייב זיא טייקשידיי

 טָאה ןביולג ןשידיי םנופ סולפנייא רעד זיב גנַאל טרעיודעג יאדווַא טָאה'ס זַא

 עלַא ןוא ףיוה רעכעלגינעק רעצנַאג רעד זַא ,עמרַאפ אזַא ןיא טקירדעגסיוא ךיז

 .טייקשידיי ןעמעננָא ןלַאז הכולמ רעד ןופ טייל ענעעזעגנָא

 .146 'ז ,1 דנָאב אצק6 קץ66א0א 1[סדסקעמ) : קרעוו ןייז עז (*

 .298 'ז ,4 דנָאּב ,םלוע םע ימו ירבד (**
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 יד ןזפ עירָאזַאכ ןייק ןעמוק ןדיי ןגעלפ ןעשעג זיא סָאד רעדייא ךאנ

 םירזוכ יד ןופ ץוש ןרעטנוא .טגלַאפרַאפ ייז טָאה'מ ואוו ,רעדנעל עכעלטסירק

 רעייז ןיא טצעזַאב רעבירעד ךיז ןבָאה ייז ןוא רערעכיז טליפעג ךיז ייז ןבָאה

 ועמוק ןיהַא ןגעלפ רעדנעל ,עטנעָאנ .ערעדנַא ןופ םירחוס עשידיי ךיוא .דנָאל

 טרַאד ןענייז'ס ןוא רעגייטש ןטיירב א ףיוא לדנַאה טריפעג טָאה דנַאל סָאד לייוו

 עשידיי יד לייוו ןוא .ןרעטיירברַאפ וצ רעמ ךֶאנ סָאד ןטייקכעלגעמ ךס א ןעוועג

 -עה ןענַאטשעג קיטסייג ןענייז ייז ןוא ןשטנעמ עכעלטלעוו ןעוועג ןענייז םירחוס

 טימ ,ןזיירק יד ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ייז ןבָאה ,ערעדנַא ןופ רעכ
 -ייטש רעד ןעוועג זיא'ס יוו ןוא ,טפָא ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא ייז זיא'ס עכלעוו

 ןכערפשעג טריפעג יאדווַא ןטייהנגעלעג ךס א ייב ייז ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא רעג

 .עיגילער ןגעוו ןוא לֶארֶאמ ןגעוו

 זעמַאטש עכלעוו ,ןדיי רעזַאקוואק יד טַאהעג ןבָאה סולפנייא ןטסערג םעד

 -טפירש רעשיאערבעה רעד סיוא טקירד גנוניימ אזַא .םיטבשה תרשע יד ןופ ךַאנ

 דרַאפ ןופ ןינע םעד טשרַאפעג גנַאל ןרָאי טָאה רעכלעוו ,יאדשכ יבצ רעלעטש
 .רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא םירג ןופ ךיוא ןוא סעטקעס עכעלטסירק ענעדייש

 ןייז ןיא ךיוא ןוא *םידהיתמה, ךוב ןייז ןיא ךעלריפסיוא םעד ןגעוו טביירש רע

 רעקירעדינ רעד טינ ןעוו זַא ,רע טגָאז ייברעד ןוא ,"לארשי ירוצנו בקעי יטבש,
 ןופ טייקטייוו יד טינ ןעוו ,טייצ רענעי ןיא ןדיי יד ןופ דנאטשוצ רעלערוטלוק

 ןעמוקעגוצ זיא'מ זיב ןבעל סָאד ןלעטשנייא טפרַאדעג טָאה ןעמ ואוו ,ןגעוו יד

 ןעוועג ןאד זיא "ןכַאזרוא ךַאנ ןוא ךַאנ, טינ ןעוו ןוא ,טפרַאדעג טָאה'מ ןיהואוו
 -יורג ַא ןדנירג וצ טייקכעלגעמ ַא רַאפ טנעמַאמ רעשירַאטסיה רעטסקיסַאּפ רעד

 .(* עגלַאוו רעד ןופ ןגערב יד ייב הכולמ עשידיי עקיטכעמ ןוא עקרַאטש ,עס

 ןעז ןעמ ןעק סאד .ןופרעד טייוו טינ ןטלַאהעג רשפא עקַאט טָאה'ס ןוא

 ראי םניא ,טָאה ןורהא ןב ףסוי גינעק רעשידיי-שירַאזאכ רעד סָאוו םעד ןופ

 םעד ףיוא רעפטנע ןייז ןיא ןבירשעג ,גנונעכער-טייצ רעקיטנייה רעד ןופ 0
 ןוא רעטנרעלעג רעשידיי רעסיורג רעד ,טורפַאש ןביא יאדסח 'ר סָאוו ,ווירב

 ןרעטלע ערעזדנוא טניז, .טקישעגוצ םיא וצ טָאה ,ָאווָאדרָאק ןופ ןאמסטַאטש

 -עג ןורהא ןב ףסוי ןאגַאכ רעד טָאה -- ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא ןבָאה

 דנייפ ערעזדנוא עלַא זדנוא וצ קינעטרעטנוא טכַאמעג טָאג טָאה -- ,ןבירש

 ךיז ןעק רענייק ןוא םורָא ןוא םורַא ןופ תומוא עלַא זדנוא ראפ ןגיובעג ןוא

 סרפ ןופ ןגינעק יד ךרוד זניצ זדנוא ןלָאצ עלַא ןוא ןלעטש טינ זדנוא ןגעקַא
 .(**"לאעמשי ןופ ןגינעק יד .ןוא

 .165 'ז ,לארשי ירוצנו בקעי יטבש :יאדשכ יבצ (*

 ,"רזכלא ךלמל ר"מ קחצי ןב יאדסח בר 3הכמ,, םעד ןופ טסקעט ןטיול טריטוצ (**

 ןטימ םענייאנוא ,"ירזוכה רפס, סיולה הדוהי 'ר ןופ ףוס םייב טקורדעג זיא פָאוו

 ."םירזוכה תודלות,,
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 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיועעג רעד ןיא עגלָאוו יד

 עטכישעג רעד ןיא טרַאד ןוא אד טניפעג ןעמ סָאוו םעד ןופ טנורג ןפיוא

 זַא ,ןעגנירד ןעמ ןעק ,עגלָאוו רעד ייב הכולמ רעשידיי-שירַאזאכ רעד ןגעוו

 ןביוהעגנָא ךיז ןוא זעמונעגנַא ןביולג ןשידיי םעד טרָאד טָאה'מ רעדייא ךַאנ

 -יב רעד ןופ גינעק רעכעלטסירק רעד טַָאה ,לֶארָאמ רעשידיי רעד טיול ןריפ
 ןלָאז ןרַאזַאכ יד זַא ,טנעקעג רָאנ טָאה רע סָאוו ,ץלַא ןֶאטעג הכולמ רעשיטנַאז

 ,ףילאכ רעד ןֶאטעג ךיוא טָאה עבלעז סָאד ןוא ,םוטנטסירק םעד ןעמעננַא

 טלָאוועג טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי .ןביולג ןשינַאדעמכַאמ םנופ טפיוה רעד

 ךיז טסקַאוועצ סָאוו ,הכולמ עקיטכעמ ןוא עקרַאטש ַאזַא טייז ןייז ףיוא ןעניוועג

 םוטנטסירק ןשיווצ ,סנביולג ייווצ יד ןשיווצ זיא ללכב .רעסערג ןוא רעסערג ץלֶא

 ,רעקלעפ יד רעביא ץנערוקנָאק עקרַאטש א ןעגנַאגעגנָא טלַאמעד ,םָאלסיא ןוא

 ןוא רענַאמלוסומ יד טינ רעבָא .יירענידנצעג ייב ןטלַאהעג ךַאנ ךיז ןבָאה סַָאוו

 טָאה ןבעגעגנייא .ןרָאזַאכ יד ןרעקַאב וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןטסירק יד טינ

 טיירפשעצ ןוא טייזעצ זיא סָאוו ,קלָאפ ןכַאווש םעד ,ןדיי יד אקווד סָאד ךיז
 ,ןייִלַא סָאד ןוא .טינ םייה ןייק ץעגרע ןיא טָאה ןוא טלעוו רעצנַאג רעד רעביא

 עקרַאטש ןוא עסיורג ַאזא טָאהעג לֶאמ סאד ןבָאה עכלעוו ,ןרָאזאכ יד סַאוו

 ייברעד ןבָאה ייז זַא ,טזייוואב ,ןביולג ןשידיי םעד אקווד ןעמונעגנַא ןבָאה ,הכולמ
 .טייז עשילַארָאמ יד טַאהעג ןעניז ןיא רקיע רעד

 דיי רעטנרעלעג רעד טליפשעג טָאה ייברעד עלֶאר עקיטכיוו ַא רעייז

 ףיוא סולפנייא ןסיורג א טָאהעג רעירפ ןופ ךֶאנ טָאה רעכלעוו ,ירגנסה קחצי יר
 .ףיוה ןכעלגינעק ןיא טייל ענעעזעגנָא עלַא ףיוא ןוא *ןֶאגַאכ, ןשירַאזַאכ םעד

 יד ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ,טנייש'ס ןוא רערעל סנַאגַאכ םעד ןעוועג זיא רע

 ,רעשינַאמלוסומ רעד ןוא רעכעלטסירק רעד .סעיגילער ייווצ יד ןופ םיחולש

 רַאּפ ןייז טעוו'ס טוג יוו ןזייווַאב וצ םיא ןַאגַאכ ןרעביא טעברַאעג קיסיילפ ןבָאה

 ךיוא ירגנסה קחצי 'ר טַָאה ,ןביולג רעייז ןעמעגנָא טעוו רע ןעוו ,הכולמ ןייז

 טייקסטוג יד ןַאגַאכ םעד ןזייוואב וצ ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה'ס ןוא טורעג טינ

 עלַא רַאּפ טייצ עצנַאג יד טקידערפ טייקשידיי סָאוו ,לַארֶאמ רעכיוה רעד ןופ

 .טלָעוו רעד ןופ רעקלעפ

 עטנרעלעג יירד יד ןבָאה ,ןטייצ ענעי ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג זיא סע יוו

 ןַאגַאכ רעד ןוא ךיז ןשיווצ םיחוכיוו טריפעג סעיגילער ענעדיישרַאפ יירד יד ןופ

 ןבעגסיורַא טפרַאדעג ןוא טרעהעגנייא ךיז טָאה הכולמ רעשירַאזַאכ רעד ןופ

 ,טנייש'ס יוו ,סָאד זיא יוזַא .רעמ םיא טגייצרעביא'ס ייז ןופ רעוו ,לייטרזא םעד

 רעד טָאה לֶאמנייא זַא ,טלייצרעד טרעוו'ס ןוא טייצ ערעגנעל א ןעגנַאגעגנַא

 רע .ןטעבעג םיא ןוא ןטנרעלעג ןכעלטסירק םעד ךיז וצ ןפורעגניירַא ןַאגַאכ

 :עגַארפ ןייא זיולב ףיוא ןרעפטנע םיא לֶאז

 ,פשינַאמלוסומ יד -- ערעסעב יד זיא סעיגילער ייווצ יד ןופ עכלעוו --

 ?עשידיי יד יצ
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 .ייווצ יד ןופ זַא .טרעפטנעעג ףיורעד רעטנרעלעג רעכעלטסירק רעד טָאה

 ..ערעסעב יד עיגילער עשידיי יד זיא

 טָאה רע ןוא ןייגסיורַא ןסייהעג ןטנרעלעג ןכעלטסירק םעד רע טָאה ןַאד

 ,עגארפ עבלעז יד טלעטשעג םיא ןוא ןטנרעלעג ןשינַאמלוסומ םעד ןפורעגניירַא

 :שרעדנַא לסיב א רָאנ

 יצ .עכעלטסירק יד -- ערעסעב יד זיא סעיגילער ייווצ יד ןופ עכלעוו --

 ?עשידיי יד

 יד ןופ זַא .טרעפטנעעג ףיורעד רעטנרעלעג רעשינַאמלוסומ רעד טָאה

 ..ערעסעב יד עיגילער עשידיי יד זיא ייווצ

 ייס-יווד-ייס ןיוש טָאה רע ןעוו טלָאמעד ןָאטעג ןַאגַאכ רעד טָאה סאד

 -עג רָאנ טָאה רע .ןביולג ןשידיי םעד ןעמענוצנָא ךיז ייב טכַאמעגפַא טַאהעג

 עטנרעלעג ערעדנַא ייווצ יד ןופ גנוניימ רעד טיול וליפַא זַא ,ןגָאז ןענעק טלֶָאוו
 ןוא טגָאזעג עקַאט ייז רע טַאה יוזַא ןוא .ערעסעב יד עיגילער עשידיי יד זיא
 טמענ רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג ךיוא ייז רע טָאה ייברעד ןוא ,ןייג ןסייהעג ייז טָאה

 רעקיטכעמלַא רעד םיא טָאה ןֶא גָאט םענעי ןופ ןוא. .ןביולג ןשידיי םעד ןַא

 ןוא רע ,ןעוועג למ ךיז טָאה רע ןוא .חוכ ןייז טקרַאטשעג טָאה ןוא ןפלֶאהעג

 עטנרעלעג עשידיי יד ןופ רענייא ןעמוקעג זיא ןאד ןוא ,טייל-ףיוה ענייז עַלַא

 ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םיא טָאה ןוא הרות עצנַאג יד טשטייטרַאפ םיא טָאה ןוא

 -אכ רעד טלייצרעד רעטעפש תורוד עכעלטע טימ טָאה יוזַא -- .*תווצמ עלַא

 טקישעגוצ טָאה רע סָאוו רעפטנע םעד ןיא ןורהַא ןב ףסוי גינעק רעשידיי-שירַאז

 לֶאז רע ,ןטעבעג םיא טָאה רעכלעוו ,טורפַאש ןביא יאדסח 'ר וצ אווָאדרָאק ןייק

 -ַאכ יד זא ,וצרעד ןעמוקעג זיא'ס יוזַא יוו ןטייהלצנייא עלַא טימ ןענָאקַאב םיא
 .ןביולג ןשידיי םעד ןעמעננָא ןלָאז ןראז

 ןדָאב א ןעוועג ןיוש זיא ,ןעשעג זיא סָאד רעדייא זַא ,רעכיז יוו רעמ זיא סע

 גנוגעוואב ַא ןעגנַאגעגנָא רעירפ ךַאנ זיא ןיילַא קלֶאפ ןיא זַא ,טנייש סע ..םעד ראפ

 טָאה'מ ,ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא ןוא ןביולג ןשידיי םעד ןעמענוצנָא

 וליפַא דלַאוועג טימ ןעגנואווצעגפיורַא טינ קלֶאפ ןפיוא עיגילער עשידיי יד

 רעד ןופ טייל ענעעזעגנַא עלַא ןוא טיילפיוה ענייז ןוא גינעק רעד יוו םעדכַאנ
 ןופ ןוא ,ןדיי ןופ לֶאצ יד זַא ןוא .ןעמונעגנָא טַאהעג ןיוש יז ןבָאה הכולמ

 ךופ ןעז ןעמ ןעק ,סיורג ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ,ןדיי ןרָאוועג ןענייז סָאוו עכלעזא

 ןפלעה לֶאז סָאוו ,טכירעג-טפיוה ַא טלעטשעגנייא טָאה'מ רָאנ יוו סָאוו ,םעד

 ןעניז ןיא ייברעד ןעמ טָאה ,טייקיטכערעג טימ קלֶאפ סָאד ןטפשמ גינעק םעד

 ,דנָאל ןיא טָאה עיגילער רעדעי סָאוו ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ לֶאצ יד טַאהעג

 ןביז ןייז ןלָאז טכירעג-טפיוה םעד ןיא זַא ,ןרָאוועג ןסָאלשַאב זיא ןאד ןוא

 ראפ ןוא ,רעטכיר ייווצ וצ -- רַענַאמלוסומ ןוא ןטסירק ,ןדיי יד ראפ :רעטכיר
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 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלַאוו יד

 רעשידיי רעד ןופ לָאצ יד זַא ,רַאלק זיא םעד ןופ .רעטכיר ןייא -- רענידנצעג יד
 לֶאצ יד זיא רעטעפש ןוא ,סיורג ןעוועג ןַאד ןיוש זיא דנַאל ןיא גנורעקלעפַאב

 ךַאד זיא הכולמ רעד ןיא עיגילער עקידנשרעה יד לייוו ,רעסערג ךַאנ ןרָאוועג

 .עשידיי יד ןעוועג

 רעדנַא ןא רֶאג ןעמונעגנָא עגלָאוו רעד ייב הכולמ עצנַאג יד טָאה ללכב

 טרַאד ךיז טָאה'מ .ןעמונעגנָא ןביולג ןשידיי םעד טרָאד טָאה'מ ןעוו טלַאטשעג

 לֶאמ ןייא טינ .ןיוש זיא'ס יוו ,רעלעדייא ןוא רענייפ ,רענעש ןריפ ןביוהעגנַא

 רענייא ןעוועג זיא ץנַארעלָאט ןופ הדימ ענייש יד .ףיורעד ןרָאוועג ןזיוועגנַא

 רעד ייב הכולמ רעשידיי-שירַאזַאכ רעד ןופ ןפיצנירפ עטסקיטכיוו יד ןופ

 ,ארקיו) הרות רעד ןיא ןבירשעג טייטש סָאוו םעד ןופ קילייה קידנטלַאה .עגלָאוו

 ,דנַאל ןייד ןיא טניואוו סָאוו ,ןדמערפ םוצ טוג ןייז ףרַאד'מ זַא ,(דייל ,גיל ,ט'י

 םניא עדמערפ ןעוועג לֶאמָא ןענייז ןיילַא ייז זַא ,ןעקנעדעג ןפרַאד ןדיי םערָאוו

 רעד ייב סָאוו ,הכולמ רעשידיי-שירָאזַאכ רעד ןיא ןעמ טָאה .םירצמ דנַאל

 -רעד טגלָאפרַאפ טינ םענייק טָאה'מ ןוא ךיילג ןעמעלַא טלדנַאהַאב ,עגלָאוו

 .קלָאפ רעדנַא ןֶא ןופ רעדָא ,ןביולג רעדנַָא ןַא ןופ זיא רע סָאוו ראפ

% 
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 ייב ןעשעג טלֶאמעד זיא'ס סָאוו ,םעד ןופ טייקיטכיוו יד ןפיירגַאב וצ ידכ

 ןבָאה עלַא רעכלעוו ראפ ,הכולמ עקיטכיוו ןוא עסיורג א ןעוו ,עגלַאוו רעד

 ןייטשרַאפ וצ קיטיזנ זיא ,ןעמונעגנָא ןביולג ןשידיי םעד טָאה ,טַאהעג ארומ
 טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא זַא ,ןעקנעדעג ףרַאד'מ .טייצ רענעי ןופ טסייג םעד

 -עפרַאש א רעייז ןעוועג טלָאמעד עיגילער רעשידיי רעד ןגעק ףמַאק רעד זיא

 ןדיי סָאוו ףיורעד ןזיוועגנָא ץלָא ןעמ טָאה ףמַאק םעד ןיא ןוא ,רענעסיברַאפ א ןוא
 טגלָאפרַאפ ייז ןרעוו םוטעמוא סָאוו ףיורעד ןוא טינ םייה ןייק ץעגרע ןיא ןבָאה

 זַא .ןעמוקעגסיוא זיא ןטסירק עמורפ יד ןופ גנוניימ רעד טיול .טפדורעג ןוא

 ןבָאה ייז סָאוו רַאפרעד ייז טפָארטש רע ןוא ןדיי יד ןופ טרעקעגפָא ךיז טָאה טָאג
 -נייא ןלעוו ייז ןעוו ןַאד זיולב זַא ןוא ,חישמ ןתמא ןרַאפ ןסוזעי ןעמונעגנָא טינ

 רַאּפ ןסוזעי ןענעקרענָא אי ןלעוו ייז ןוא טכַאמעג ןבָאה ייז סָאוו ,רעלעפ םעד ןעז

 יד ןיא ןח ןעניפעג רעדיוו ןלעוו ןוא טוג ןַאט ייז ןלעוו ,חישמ ןתמא םעד
 ..חישמ םעד ןסוזעי ןופ רעטָאפ רעד זיא סָאוו ,ןקיטכעמלַא םעד ןופ ןגיוא

 דנָא טלָאמעד ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק עמורפ יד ייב ןעמוקעגסיוא זיא יוזַא

 .טייקשידיי ןוא ןדיי ןגעק ףמַאק םענעסיברַאפ אזַא טריפעג

 טינ ןבָאה ,ןגָארטעגרעבירַא טלֶאמעד טָאה קלָאפ סָאד סָאוו ,תורצ יד

 ,עכלעזַא ןעניפעג ךיוא ךיז ןלֶאז ןיילַא ןדיי ןשיווצ זַא ,םעד ןיא ןפלָאהעג קינעוו
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 ;ךיז ייב ןלַאפעג ןעוועג זיא'מ .יוזא עקַאט רשפא זיא'ס זַא ,ןעקנעד ןלָאז סָאוו
 יד רעכַאווש ןרעוו ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ;טומ םעד ןרילרַאפ ןביוהעגנַא טָאה'מ

 שינעעשעג רעסיורג רעד ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה'מ ןעוו רעבָא .ןעגנונעפַאה

 טכַאמעג טָאה סָאוו ,הכולמ עסיזרג א זַא ,טרעהרעד טָאה ןעמ ןעוו ,עגלַאוו רעד ייב
 ןשידיי םעד ןעמונעגנָא טָאה ,תוכולמ עסיורג ערעדנַא ךיז וצ קינעטרעטנוא

 -וא ןדיי ןבָאה ,הרות רעשידיי רעד ןופ םיניד יד טיול ךיז טריפ ןוא ןביולג

 .טקרַאטשעג רעדיוו ךיז טָאה גנונעפַאה יד ןוא טומ ןעמוקַאב רעדיוו םוטעמ

 -טסירק יד ןופ תונעט יד ןלַאפעגקעווא ןצנַאגניא לֶאמָאטימ ןֶאד ןענייז סע

 סָאד זַא ןוא טינ םייה ןייק ץעגרע ןיא ןבָאה ןדיי זַא ,רעקידערפ עמורפ עכעל

 םעד רַאפ ןסוזעי ןעמונעגנָא טינ ןבָאה ייז סָאוו םעד ראפ טָאג ייז טפַארטש

 .חישמ ןתמא

 ;ןדיי רַאפ םייה א ןרָאוועג זיא עגלַאוו רעד ייב הכולמ עשידיי עיינ יד
 .טפדורעג ייז טָאה'מ ואוו ,רעדנעל עטנעָאנ עלַא יד ןופ ןפַאלעג ןיהַא ןענייז ייז

 ךיז טָאה גינעק רעשידיי-שירַאזַאכ רעד ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענייז'ס ןוא

 .תזנידמ ערעדנַא ןיא טגלַאפרַאפ טָאה'מ סָאוו ,ןדיי רַאּפ טלעטשעגנייא

 סָאוו ,ןרַאזאכ יד זַא ,טקַאפ םעד ןענָאמרעד וצ קיטכיוו ךיוא זיא סע

 רעכלעוו ףיוא ,ךַארפש יד טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה ,ןעוועג רייגמ ךיז ןבָאה

 ערעייז ןבירשעג ןוא שיאערבעה טנעקעג ןבָאה ייז .ןבירשעג זיא הרות יד

 טָאה ןורהא ןב ףסוי גינעק רעד סַאוו ,ווירב רעד ךיוא .שיאערבעה ףיוא ווירב

 ,שיאערבעה ףיוא ןבירשעג ןעוועג זיא ,טורפַאש ןביא יאדסח 'ר וצ טקישעגוצ

 גינעק רעד יצ טמיטשַאב טינ זיא'ס זַא ,טלַאה ץערג רעקירַאטסיה רעד רעבָא
 יד ןופ םענייא ןבעגעג טָאה רע רַעדָא ,ןבירשעג ווירב ןשיאערבעה םעד טָאה ןיילַא

 ךארפש רעד ןיא ווירב םעד ןביירש םיא רַאּפ לָאז רע ,ףיזה ןיא ןדיי עטנרעלעג

 .(* הרות רעד ןופ

 לָאמנייא טינ טָאה רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי יד רַאפ ךיז ןלעטשנייא סָאד
 .תונידמ עשינכש יד טימ המחלמ ַא ןיא הכולמ עשידיי-שירָאזַאכ יד ןגיוצעגניירַא

 ךַאזרוא עקיצנייא יד ןעוועג סָאד זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,לֶאמ עלַא טינ רעבָא

 ובָאה סָאוו ,תוביס ךֶאנ ןוא ךֶאנ ןעוועג ןענייז'ס ,ןגָאלשעג ךיז טָאה'מ סָאוורַאּפ

 דיז ןופ ןפרַאוורעטנורַא ןוואורפ ןלֶאז תוכולמ עקימורַא יד זַא ,וצרעד טריפעג
 ןלָאצ ןפרַאד טינ ןוא עגלַָאוו רעד ייב הכולמ רעקיטכעמ רעד ןופ ךַאי םעד

 ןגָאלשעג ךיז ןרָאזאכ יד ןבָאה ערעדנַא עלַא טימ יוו רעמ ןוא .ןזניצ ןייק רעמ

 .רענידנצעג ןעוועג ךאנ ןַאד ןענייז עכלעוו ,ןסור רעוועיק יד טימ

 רעטשרע רעד ןיא םידדצ ייווצ יד ןשיווצ המחלמ יד ךיז טָאה ןביוהעגנָא

 .944 'ז ,8 דנַאּב ,לארשי ימי ירבד (*
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 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלָאוו יד

 ןשיסור רעוועיק םעד ןופ רעשרעה רעד ןעוו ,טרעדנוהרַאי ןטנעצ םנופ טפלעה

 טָאה רע .קירויר ץנירפ םעד ןופ ןוז רעד .רַאגיא ץנירפ ןעוועג זיא םוטנטשריפ

 רעשידיי-שירַאזאכ רעד רַעבָא .ןרָאזַאכ יד ןגעק יימרָא ןא טימ טרישרַאמעגסיורַא

 ןבירטרַאפ םיא טָאה ,חספ ןעמַאנ םעד ןגַארטעג טָאה סָאוו ,רידנַאמָאק-טפיוה

 עצנַאג יד טפַאלקעצ ןוא עגלָאוו רעד ייב הכזלמ רעשידיי רעד ןופ ןצענערג יד ןופ
 .ענייז יימרַא

 .966 רֶאי םניא ןוא .טקידנעעג ןעוועג טינ גירק רעד רעבָא זיא טימרעד

 -רעוועיק םעד ןופ רעשרעה רעד ןעוועג זיא ווַאלסָאטַאיווס ץנירפ רעד ןעוו

 רעקיטכעמ רעד ןגעק המחלמ עיינ א ןביוהעגנָא רע טָאה ,םוטנטשריפ ןשיסור

 יד טָאה ראי יירד עצנַאג .עגלַאוו רעד ייב סָאוו ,הכולמ רעשידיי"שירַאזַאכ

 -סיורַָא ןבעגעגנייא ךַאד ץנירפ רעוועיק םעד ךיז טַאה'ס ןוא ,טרעיודעג המחלמ

 זיא סָאוו ,ליטיא טָאטש-טפיוה יד טפַאכרַאפ טָאה רע ;ןוחצנ ַא טימ ןעמוקוצ

 בורח ןוא טפַאכרַאפ ךיוא טָאה רע ןוא ,עגלָאוו רעד ןופ גערב םייב ןענַאטשעג
 רעסיורג רעד ןופ לייט א ןעוועג ןענייז סָאוו .טעטש עקיטכיוו ערעדנַא טכַאמעג

 .הכולמ

 הכולמ עשידיי-שירַאזאכ יד זַא ,טניימעג טיג ץלַא רעבַָא ךַאנ טָאה סָאד

 רעוועיק יד ןעוו .רעטעפש טשרע .טפַאלקעצ ןצנַאגניא ןיוש זיא עגלָאוו רעד ייב

 רעד ןוא הכולמ רעשיטנַאזיב-ךעלטסירק רעד טימ דנוב א ןסָאלשעג ןבָאה ןסור

 טרעקעגפַא ךיז 988 רָאי םניא טָאה ,רעקילייה רעד רימידָאלוו ,ץנירפ רעוועיק
 ךןייז ןופ ןצענערג יד ןיא םוטנטסירק םעד טריפעגנייא ןוא יירענידנצעג ןופ

 ןרֶאוועג עיטנַאזיב רעכעלטסירק רעד טימ דנוב רעד םעד ךרוד זיא ,הכולמ

 רעשידיידשירָאזַאכ רעד וצ ףוס םעד ןעגנערב ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא ,רעקרַאטש
 .הכולמ

 ןבָאה תוחוכ עכעלטסירק עטקינייארַאפ יד .1016 רָאי ןיא סָאד זיא ןעשעג

 ןעוועג לֶאמָא זיא סָאוו ,ךיירגינעק רעד ןופ טלַאהנָא ןטצעל םעד טפַאלקעצ

 ףיוא טקיטסעפַאב טַאהעג רעדיוו ןיוש ךיז טָאה סָאוו ןוא קיטכעמ ןוא קרַאטש

 הכולמ רעשידיי רעד ןופ ףוס רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא .םירק לזניא-בלַאה םעד

 .עגלַאוו רעד ייב

 ןעמונרַאפ ןבָאה עכלעוו .ןדיי ענעעזעגנָא יד ןופ עקינייא ןענייז םעדכָאנ

 -עצ זיא קלֶאפ סָאד ןוא ,עינָאפש ןייק קעווַא ,הכולמ רעד ןיא סנטסָאּפ עכיוה

 -םורד טציא טפור'מ סָאוו ,טנגעג רעד ןופ סעפעטס יד רעביא ןרָאוועג טיירפש

 ייז טָאה'מ ואוו ןוא טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ואוו טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז ;דנַאלסור

 זייווכעלסיב ךיז ןבָאה .םירק ןיא ןבילברַאפ ןענייז סָאוו ,יד ןוא ,טזָאלעג רָאנ

 טינ זַא ,ןביולג וצ ןעמונעגנָא זיא'ס ןוא ,ןדיי ערעדנַא יד טימ טשימעגסיוא

 .עטקעס רעמיאַארַאק רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ייז ןופ קינעוו
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעשידיי"שירַאזַאכ רעד ןופ עטכישעג יד זיא גָאט ןקיטנייה זיב רָאנ

 לֶאז'מ זַא ,ךעלטנירג יוזַא ןרָאוועג טשרַאפעגסיוא טינ עגלָאוו רעד ייב הכזלמ
 ,רעבָא טנייש סע .גנַאגרעטנוא םעד ןופ ןכַאזרוא עלַא רָאלק ןייטשרַאפ ןענעק
 ןעוועג רעירפ ןענייז סָאוו ןסור יד ראפ םוטנטסירק םעד ןריפנייא סרימידַאלוו זא

 ןיא זַא ,ךיוא טנייש'ס ןוא ,ייברעד עלַאר עסיורג א טליפשעג טָאה ,רענידנצעג
 ןקַארשעג קרַאטש עקַאט ךיז ןעמ טַאה ףיוה ןכעלגינעק ןשידיי"שירַאזאכ םעד

 .רַאפרעד

 עטלַא יד ןיא טלייצרעד טרעוו'ס סָאוו ןופרעד ןעגנירד ןעמ ןעק סאד
 ןענייז עכריק רעכעלטסירק רעד ןופ םיחולש יד ןעוו זַא ,סעקינָארכ עשיסור

 ןעוו ןייז טעוו'ס טוג יוו ןזייווַאב וצ םיא רימידַאלוו ץנירפ רעוועיק םוצ ןעמוקעג

 עשינַאמלוסומ ןוא ,ןביולג ןכעלטסירק םעד ןעמעננָא ןלעוו קלָאפ ןייז ןוא רע
 ךיוא םיא וצ ןענייז ,ןביולג רעייז וצ ןרָעקַאב םיא טוואורפעג ןבָאה עטנרעלעג

 לָאז רע זַא .םיא רעביא טדערעג ןבָאה ןוא ןדיי עשירַאזַאכ עטנרעלעג ןעמוקעג

 | .ןביולג ןשידיי םעד דנָאל ןייז ןיא ןריפנייא רעסעב
 .עשיטילָאּפ יד יוו קיטכיוו יוזַא ןעוועג טינ אד זיא טייז עשיגַָאלָאעט יד

 יוזַא ןעוועג טינ ןיוש ןַאד זיא סָאוו ,הכולמ רעשידיי-שירָאזאכ רעד ראפ

 רימידאלוו ץנירפ רעוועיק רעד זא ,קיטכיוו רעייז ןעוועג זיא ,רעירפ יוו קרָאטש
 םיחילש יד ןבָאה ןרימידַאלוו ףיוא רעבָא .ןביולג ןשידיי םעד ןעמעננָא לֶאז

 :ערעדנַא יד יוו סולפנייא ןרעסערג ַא טַאהעג עכריק רעכעלטסירק רעד ןופ

 יד ןיוש זיא ןיילַא םעד טימ ןוא ,םוטנטסירק םעד ןעמונעגנָא טָאה רע ןוא
 ,ךיירגינעק רעשיטנַאזיב-ךעלטסירק רעד רעטנעענ ןרָאוועג דנַאלסור רעוועיק

 ייב סָאוו ,הכזלמ רעשידיי רעד ףיוא םורק טקוקעג טייצ עצנַאג יד טָאה סָאוו
 .עגלָאוו רעד

 ףיוא דשח א ןפרַאוו ןעק'מ זַא ,ןביולג וצ טנורג ַא ןארַאפ ךיוא זיא סע

 זעמַאנ ןייז זַא ,רימ ןסייוו עטכישעג רעד ןופ .ןרַאזַאכ יד ןופ גינעק ןטצעל םעד

 .טסירק ַָא רָאנ ,דיי ןייק ןעוועג טינ רָאג ןיוש זיא רע זַא ןוא גרָאעג ןעוועג זיא

 טָאה'מ רעדָא ,טסירק ַא זיא רע זַא ,ןזיוועגסיורַא רעטעפש טשרע ךיז טָאה'ס יצ

 טסייוו סָאד -- ןֶארט ןפיוא ףיורַא זיא רע רעדייא ךַאנ ,רעירפ טסואוועג סָאד

 סָאוו ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע זַא ,טסייוו ןעמ לייוו רעבָא .טמיטשַאב טינ ןעמ

 רעד ןיא זיא'ס זַא ,טסייוו ןעמ לייוו ןזא ,ןעמַאנ ןשידיי ןייק טינ טָאהעג טָאה

 ןפיוא ןציז טינ ןעק ,דיי ןייק טינ זיא סָאוו ,רענייא זַא ,טריפעגנייא ןעוועג הכולמ

 וצ ןורהַא ןב ףסוי ןַאגַאכ םעד ןופ ווירב םעד ןיא שוריפב טייטש'ס יוו ,ןָארט

 -עד ןעמ ןעק .(?"ונתובא אסכ לע בשיל רז לכוי אלו,) טורפאש ןביא יאדסח 'ר

 ןפלַאהעג ןוא טריפרַאפ רַאג רשפא קלֶאפ סָאד טָאה רע זַא ,ןייז דשוח רעביר

 -רַאפ א יוו ,םיא זיא סָאוו ,הכזלמ רעשידיי רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןעגנערב
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 קלָאפ ןשידיי ךופ עטכישעג רעד ןיא עגלָאוו יד

 רשפא םיא ןעמ טָאה םעד וצ ןוא .ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ ךיוא ,טסירק ןטביולג

 .רַאפרעד ךיוא גנוניולאב עסיורג א ןבעגעג

 ןטייצ עלַא ןיא ייז טָאה'מ .טלעפעגסיוא טינ לֶאמנייק ןבָאה רעטעררַאפ
 .(* ...ןענָארט עכעלגינעק ףיוא וליפַא .םוטעמוא ןעניפעג טנעקעג

 הכולמ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד -- ןייז טינ לֶאז ךֶאז יד יוו רעבָא

 -עג רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטנַאסערעטניא רָאג יד ןופ רענייא זיא עגלָאוו רעד ייב

 -עג טָאה סָאוו ,שינעעשעג עסיורג ַא ןעוועג זיא סע .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיש

 -עג רעד ןיא גנַאג ןקידרעטייוו םעד רַאּפ ןטַאטלוזער עסיורג ןעגנערב טנעק

 טינ ןטַאטלוזער עסיורג ןייק ךֶאד טָאה יז רעבָא .קלֶאפ ןשידיי םנופ עטכיש

 .טכָארבעג

 .ב

 טעטש יד ןיא זיא הכולמ רעשידיי-שירַאוַאכ רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןטימ

 ןצנַאגניא ןרָאוועג טשיוועגפָא טינ ךַאד ,עגלַאוו רעד ייב ןייטש סָאוו ,רַאפרעד ןוא
 ,ןרַאזַאכ יד .טזָאלעגרעביא טרַאד טָאה עיגילער עשידיי יד סָאוו סולפנייא רעד

 ענעריובעג יד ךיוא ןוא ןעמונעגנָא רעירפ ךַאנ ןביולג ןשידיי םעד ןבָאה סָאוו

 זרָאוועג טיירפשעצ ןוא טייזעצ םעדכָאנ ןענייז ,טבעלעג טרַאד ןבָאה סָאוו ןדיי

 עשיסור עטלַא יד ןיא טניפעג'מ סָאוו םעד זופ ןוא .רעדנעל עשיווַאלס יד רעביא

 ךַאד טָאה עטיירפשעצ ןוא עטייזעצ יד ןופ ןביולג רעד זא ,ןעז ןעמ ןעק ,סעקינָארכ

 ,ןזיירק עכלעזַא ןיא ןעגנירדוצניירַא ןגעוו טכוזעג טָאה ןוא סולפנייא ןא טָאהעג

 .טָאהעג טינ טירטוצ ןייק רָאג רעירפ טָאה רע ןיהואוו

 רעכעלטסירק רעד ןיוש זיא דנַאלסור רעוועיק רעד ןיא יוו םעדכָאנ וליפַא

 -כיוה זַא ,ךַאז ענעמונעגנָא ןַא ןעוועג ןגעווטסעדנופ זיא ,טריפעגנייא ןעוועג ןביולג

 -ניא קרָאטש רעייז ךַאד טייהרעליטש ךיז ןלֶאז עכעלטסייג עכעלטסירק עטלעטשעג

 רעוועיק םעד טימ לֶאפ רעד ןעוועג זיא'ס יוו ,ןביולג ןשידיי םעד טימ ןריסערעט

 רעכעלטסירק רעד ןופ פֶאקסיפעי רעדָארָאגווַאנ םעד טימ ןוא יסָאְדָאעפ חלג

 .ג .בא .רד טקירד ,"הפוריאב תידוהי הכלממ תודלומ ,הירזכ, ךוב ןיוז ןיא (*
 רעשידיי-שירָאזַאכ רעד וצ ףוס ַא טכָאמעג ןּבָאה ןסור יד םינ זַא ,גנוגוומ יד סיוא קָאלֶָאּפ
 ןיא ךיוא .טרעדנוהרַאי ןט-18 םעניא סָאד זיא ןעשעג זַא ןוא ןלָאגנָאמ יד רָאנ ,הכולמ

 (א"שה ןסינ תרבוח) "ןויצ, ךובלמַאז םעניא טקורדעגפַָא טָאה רע פָאוְו לקיטרַא ןא

 ןייז זַא ,ןעמעננָא לֶאז"מ וליפַא ביוא רֶעּבָא .טקירדעגסיוא גנונוימ עבלעזיד רע טָאה

 סרימידַאלוו זַא ,החנה יד סיוא טינ ךַאד סםֶאד טסילש ,רעקיטכיר ַא זיא ריפסיוא

 ןוא רענידנצעג ןעוועג רעירפ ןענייז סָאוו ,ןסור יד רַא5 םוטנטסירק םעד ןריפנווא

 םעד ןיא עלָאר עסיורג ַא טליפשעג ןבָאה עיטנַאזיב רעכעלטסירק רעד טימ דנוב ןויו

 טינ זיא םָאד ביוא .עגלָאוו רעד ייב הכולמ רעשידוו-שירָאזַאכ רעד ןופ גנַאגרעטנוא

 .ףוס םענופ ביוהנָא רעד ןעוועג סָאד זיא ,ףוס רעד ןעוועג
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 ןוא יסָאדָאעפ .עכעלטסייג עשיסור ערעדנַא טימ ןוא ,ָאטַאידישז ָאקול ,עכריק
 -ַאטסיה עקינייא ןוא ,טרעדנוהרַאי ןטפלע ןיא טבעלעג עדייב ןבָאה ַאטָאידישז
 רעכלעוו ,אטַאידישז אקול פָאקסיפעי רעד זַא ,ןביולג וצ טגיונעג ןענייז רעקיר

 -טסירק רעד ןגעוו ןבירשעג טַאה סָאוו רעטשרע רעד ןעוועג דנַאלסור ןיא זיא

 רע יצ טינ רַאנ טסייוו'מ ;דיי ַא ןעוועג רַאג טייהרעליטש זיא ,עיגילער רעכעל
 זיא רע ןעוו טדמשעגפַא דלָאווג טימ םיא טָאה'מ ןוא ןדיי ןופ טמַָאטשעג טָאה
 -עגְנָא וועיק ןיא טָאה רימידַאלוו ןעוו ןטייצ יד ןיא ,ןעוועג לגניי ןיילק ַא ךֶַאנ

 טָאה רע ןוא טסירק א ןרָאוועג ןרָאבעג זיא רע רעדָא ,םוטנטסירק םעד ןעמונ
 ןופ פָאשיב ַא ןעוועג ןיוש זיא רע תעב טייקשידיי ןופ ןטלַאהעג טייהרעליטש
 .עכריק רעכעלטסירק רעד

 עשידיי יד ןגַאירַאפ וצ עכריק רעכעלטסירק רעד ןופ ןעגנוגנערטשנַא עלַא

 טינ יז טָאה'מ ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה לקניוו א ןיא ןרַאּפשרַאפ יז ןוא עיגילער

 עריא ןשיוופָא טנעקעג טינ טָאה'מ יוו טקנופ ,ןבעל ןופ ןפרַאווסיורַא טנעקעג

 -טסירק רעד ןופ עכעלטסייג עטעדליבעג רעמ יד ;עילעגנַאווע רעד ןיא ןרופש

 עיגילער עשידיי יד ןבָאה ייז ;טריסערעטניא ריא טימ ךיז ןבָאה עכריק רעכעל

 -ףוס ןלָאז סע זַא .ךעלריטַאנ ןעוועג רעבירעד זיא'ס ןוא ,טרידוטשעג טסנרע

 זיולב ןזיוועגסיורַָא גנַאפנָא ןיא ןבָאה סָאוו ,סעטקעס ענעי ןסקַאווסיוא ףוס-לכ

 -טגסיורא סעטקעס ענעי ןופ ןענייז רעטעפש ןוא ,ןביולג ןשידיי םוצ גנוגיונ ַא

 רעכעלטסירק רעד ןזפ ןסירַעגּפַא ןצנַאגניא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירג יד ןסקַאוו

 .ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא ןוא עכריק

 רעדנעל עשינכש יד רעביא ןרַאוועג טיירפשעצ ןענייז סָאוו ,ןדיי יד

 .זעגנַאגעגרעטנוא זיא עגלָאוו רעד ייב הכולמ עשידיי-שירַאזַאכ יד יוו םעדכָאנ

 ,ןזיירק עכלַעזַא ןיא ןיירָא ןענייז ןוא רעטרע עכלַעזַא ןיא ןגָאלשעגנָא ןבָאה

 יד ןופ ןפיוה יד ןיא ךיוא .טַאהעג טינ טירטוצ ןייק רֶאג רעירפ ןבָאה ייז ואוו

 סָאוו םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק סָאד ןוא .ןעמוקעגניירַא ייז ןענייז ןצנירפ עשיסור

 עלָאר עסיזרג א רעייז טליפשעג ןדיי ייווצ ןבָאה טרעדנוהרַאי ןטפלעווצ ןיא ךָאנ

 -עג טָאה ייז ןופ רענייא .יקסבוילַאגָאב יערדנַא ץנירפ ןשיסור םעד ןופ ףיוה ןיא
 םניא ךיוא .ןיםאי לעבנא ןסייהעג טָאה רערעדנַא רעד ןוא ,שטיזיִאמ םירפא ןסייה

 רעד ןעוו .רעירפ ןרַאוועג ןזיוועגנָא ןיוש זיא'ס יוו ,טרעדנוהרַאי ןטנצפופ

 וועיק ןופ ןעמוקעגנָא 1470 רָאי ןיא זיא שטיווָאקלעלָא ליַאכימ ץנירפ רעשיסור

 ןוא ,והירכז ןדיי ןטנרעלעג םעד ןיהַא טכַארבעג ךיז טימ רע טָאה ,דָארָאגווָאנ ןייק

 יד ןשיווצ ךיז טָאה םעדכַאנ זַא ,טלייצרעד טרעוו עטכישעג רעשיסור רעד ןיא

 ןביוהעגנָא דָארַאגווַאנ ןיא עכריק רענווַאלסָאווארפ רעד ןופ םיחלג עטנרעלעג
 .ןביולג ןשידיי םוצ ןייגוצרעביא גנוגָעוואב א
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 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלַאוו יד

 עשידיי-שירַאזאכ יד ןעוו ,ןטייצ ענעי ןופ ןגיוצעג ץלָא ךיז טָאה סָאד

 ,רעטייוו ןגיוצעג ךיז טָאה ףמַאק רעד .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא עגלַאוו רעד ייב הכולמ

 טָאה רע ןוא ,טַאהעג טינ גנוטיידַאב עשיטילָאּפ ןייק רעמ ןיוש טַאה רע שטַאכ

 עשיסור יד סָאוו .ןעלטימ עלַא יד .רעטקַאוַאכ ןשיגָאלָאעט ןייר ַא ןגָארטעג ןיוש

 טָאה עכעלטסייג יד ןופ .ןפלָאהעג טינ ןבָאה ,םעד ןגעק ןעמזנעגנַא טָאה עכריק

 עטשידיירַאפ יד ןופ לֶאצ יד ;קלֶאפ םוצ ןפרָאוועגרעבירַא גנוגעווַאב יד ךיז

 ןוא ןאד םייב ,עגלָאוו רעד ייב ןסקַאוועגסיוא ןענייז סָאוו ,סעטקעס עכעלטסירק

 רעסערג ץלָא ןרָאוועג לֶאמַא סָאוו זיא ,דנַאלסור ןופ ןלייט ערעדנַא יד ןיא ךיוא

 -רַאפ ןוא םירג יד ןופ ל?ָאצ יד זיא ןטייצ עטצעל רָאג יד זיב ןוא ,רעסערג ןוא

 -דנעצ יד ןיא טלייצעג ךיז ןבָאה ייז זא ,סיורג יוזַא ןעוועג טרַאד םייוג עטשידיי

 עכלעוו .רעשרַאפ טלעטשעגטסעפ ןבָאה סָאד .רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוא רעקיל

 רעד זיא ייז ןופ רענייא ןוא ,טרידוטשעג ךעלטנירג ןינע םעד גנַאלנרַָאי ןבָאה

 -רעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ ןעמעוו ,יאדשכ יבצ רעלעטשטפירש רעשיאערבעה
 .ןבירשעגנַא קרעוו עכעלטע םעד ןגעוו טָאה רע .טנָאמ

% 

 ענייז ןופ טנורג ןפיוא טכַאמ יאדשכ יבצ סָאוו ריפסיוא ןדעי טימ טינ

 ענייז ןיא טייוו וצ לֶאמָא טייגרַאפ רע .ןעמיטשנייא ןעמ ןעק ןעגנושרַאפסיוא
 .טגָאזעגסיורַא ןבָאה ערעדנַא סָאוו תורעשה יד ףיוא ליפוצ טיוב רע ןוא תורעשה

 רע סָאוו ןעגנוראפרעד ענעגייא יד ןגעוו טלייצרעד רע סָאוו תוישעמ יד רעבָא

 ףיוא עגלָאוו רעד ייב םיוג עטשידיירַָאפ טימ ךיוא ןוא םירג טימ טַאהעג טָאה

 .טנאסערעטניא רעייז ןענייז ,טכַאמעג טרַאד טָאה רע סָאוו סעזייר עטפַָא יד

 -סיורַא טָאה'מ יוו םעדכַאנ טייצ עצרוק א ,1891 רֶאי םניא יוו טלייצרעד רע

 טָאטש רעד ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,עווקסַָאמ ןופ ןדיי יד ןבירטעג

 -יב א רעייז ןעוועג ןאד זיא טייצ יד .דָארגנילַאטס רעקיטציא רעד ןיא ,ןיצירָאצ

 רעכלעוו ,וועצסַָאנָאדעבַָאּפ םידוהיה-ררוצ רעד .דנַאלסור ןיא ןדיי יד רַאּפ ערעט

 טָאה ,ןטירד םעד רעדנאסקעלַא ףיוא סולפנייא ןסיורג ַא רעייז טַאהעג טָאה

 יד ןופ ןבעל סָאד ןרעטיברַאפ וצ יוו ןעלטימ ןוא ןגעוו עיינ ןענופעג לֶאמִעְלַא

 .טייקשידיי וצ ןעגנַאגעגרעביא ןענייז סָאוו ,םירג יד ןופ ךיוא ןוא דנַאל ןיא ןדיי

 ןיציראצ טָאטש רעד ןיא טלַאמעד זיא םירג עכלעזַא ןופ לֶאצ יד יוו יוזַא ןוא

 טָאה .ןעניואוו וצ טכער ןייק טַאהעג טינ טרָאד ןבָאה ןדיי ןוא סיורג ןעוועג

 .ןיהַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו קיטכיזרַאפ רעייז ןייז טפרַאדעג רעבירעד דיי ַא

 .ןלָאפניירַא טינ לֶאז רע ןטיה טפרַאדעג ךיז טָאה רע

 דזיא עלַא יד ןופ טָאה רע זַא ,רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעד טלייצרעד
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 -סיוא ,סנטילש ערעייז טימ לֶאזקָאוו םייב ןענַאטשעג ןענייז סָאוו ,סעקישטשַאוו

 ןרָאּפ ןסייהעג םיא ןוא ייר רעד ןיא רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאוו םעד ןבילקעג

 םנופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ךיז טניפעג סָאוו ,טָאטש ןופ לייט םענעי ןיא

 ואוו .אינסכַא עשידיי ַא ןעניפעג ןענעק רע טעוו ,טסואוועג רע טָאה ,טרַאד .ךייט

 טגָאזעג םיא ןבָאה יוזַא .ייצילָאּפ רעד רַאּפ ןקערש ןפרַאד טינ ךיז טעוו רע

 קידנרָאפ ןַאב ןיא ןפָארטעג ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,רעדנזייר עטינעג ערעדנַא
 .ןיציראצ ןייק

 זיא ןָאטעגנָא ןוא סור רעטכע ןא יוו ןעזעגסיוא טָאה קישטזָאווזיא רעד

 ןדער'ס יוו רע טָאה טדערעג ןוא ,קישטזָאווזיא רעשיסור-שיפיט ַא יוו ןעוועג רע

 לסיב ַא -- עגלָאוו רעד ייב ןרָאבעג ןענייז סָאוו ,ןשטנעמ עשיסור יד ךעלנייוועג

 .םעד ןיא רעכיז ןעוועג זיא רישזַאסַאּפ רעשידיי רעד לייוו ןוא .זָאג רעד ךרוד

 טָאה'ס יוו רעבָא .טיהעג םיא רַאפ ךיז רע טָאה ,"עינָאפ. רעטכע ןא זיא רע זא

  .טסיזמוא ןעוועג ארומ ןייז זיא ,ןזיוועגסיורַא רעטעפש ךיז

 ןטימ טיירדעגסיוא ךיז קישטזַָאווזיא רעשיסור-טכע רעד טָאה געוו ןפיוא

 .ךערפשעג א ןריפרַאפ טוואורפעג ןוא רישזַאסַאפ םוצ םינפ

 ןריפ ךיז טסייה ריא סָאוורַאפ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,ייטשרַאפ ךיא --

 לארשי ןופ ןוז ַא יאדווא טנעז ריא ;טָאטש רעד ןופ לייט םענעי ןיא ,ןיהַא אקווד

 .אינסכַא עשידיי ַא ןעניפעג ןענעק ריא טעוו טרַאד ןוא ,(אילעיִארזיא ןיס)

 .טניימעג טָאה רע ;ןקָארשרעד ךיז רעדנזייר רעשידיי רעד טָאה גנַאפנָא ןיא

 רעד רעבָא .ייצילֶאּפ-םייהעג רעד ראפ רַאג רשפא טעברַא קישטזָאווזיא רעד זַא

 :טקיאורַאב םיא טָאה ,"עינָאפ, רעתמא ןא יוו ןעזעגסיוא טָאה סָאוו ,קישטזָאווזיא

 רערעייא ןיב ךיא -- ,טגָאזעג רע טַאה -- ןקערש טינ ךיז טפרַאד ריא --

 עכלעזַא ךס א אד ןבָאה רימ .("ישטשיאואווסיעדוי,) רעטשידיירַאפ ַא ,רענעגייא ןַא

 ןיא ,ןיהַא ןדיי ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא ןיוש רימ זיא לֶאמ ןייא טיג ןוא ,ךיא יוו

 ןַא ןיב ךיא זַא ,ןרישזַאסַאּפ יד ,ןליפרעד ייז זַא ,םינפָא .טָאטש ןופ לייט םענעי

 ...זרעדנַא סָאד טליפ ץרָאה ןייא .רענעגייא

 -וצ רעייז ןעוועג יאדווא זיא יאדשכ רעלעטשטפירש רעשיאערבעה רעד
 םעדכַאנ רעבָא ,קישטזַאווזיא אזַא ןפָארטעגנַָא דָארג טָאה רע סָאוו םעד ןופ ןדירפ
 ,טגָאזעג רענעי םיא טָאה טייצ עדנוטש א ןגעקַא ןרָאכעגפָא םיא טימ זיא רע יוו
 ןיזש זיא טציא ןוא ,קיטיירפ זיא טנייה לייוו ,טינ םיא רע ןעק ןריפ רעטייוו זַא
 ףלעווצ ךַאנ קיטיירפ זַא ,טריפעגנייא ייז ייב זיא'ס ןוא ,גָאטייב רעגייזַא ףלעווצ
 -- ןגרַאז טינ רָאג ךיז טלָאז ריא רעבָא -- ...תבש-לבקמ ייז ןענייז רעגייזַא
 -זיא ןשיסור א ןופ טנעה יד ןיא ןבעגרעביא ךייא לעוו ךיא -- טגַָאזעג רע טָאה
 םיא ראפ ןוא .טליוו ריא ןיהואוו ןעגנערב םולשב ךייא טעוו סָאוו ,קישטזַָאוו
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 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלָאוו יד

 ;שטנעמ א רערעזדנוא ךיוא טעמכ ןיוש זיא רע לייוו .ןקערש טינ ךיז ריא טפרַאד
 ...ןייז רייגמ ךיוא ןכיג ןיא רֶאג ךיז טעוו רע

 רעטשרע רעד טָאה ,ףיורעד תוירב ןענייז ענעבילקעג זיולב סָאוו ,ףייפ א טימ
 רישזַאסַאּפ ןשידיי םעד ןריפ ןסייהעג םיא ןזא ןרעדנַא ןַא ןפורעגוצ קישטזַָאווזיא
 רעד זיא טכַאנרַאפ ןוא ,טגלַאפעג טָאה רענעי ןוא ,ןסייה םיא טעוו רע ןיהואוו

 /םייוג עטשידיירַאפ, יד ואוו לוש רעד ןיא קעווַא רעלעטשטפירש רעשיאערבעה
 .טנוואדעג ןבָאה

 ןוא ,שיסור ףיוא ןעמ טָאה טנווַאדעג ןוא ,טקַאפעג ןעוועג זיא לוש יד

 רעד .לוק ןפיוא ןעגנוזעצ עלַא ךיז ןבָאה ,"ידוד הכל, וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו
 ,שיסור ףיוא ךיוא ןוא שדוק-ןושל ףיוא רעטרעוו יד טגָאזעגסיורַא טָאה ןזח

 -עה יד ןגָאזכָאנ טנעקעג ןבָאה עלַא טינ רעבָא ;טגָאזעגכָאנ םיא ןבָאה עלַא ןוא
 טגָאזעגכָאנ ןבָאה ייז סָאוו םעד טימ טנגונַאב ךיז ןבָאה ייז ןוא רעטרעוו עשיאערב

 ,ןעיורפ יד ךיזא :;ןעגנוזעג ייז ןבָאה קידנגַָאזכָאנ ןוא .רעטרעוו עשיסור יד זיולב

 *ידוד הכל, םעד ןעגנוזעג ןבָאה ,לוש רעשירעבייוו רעד ןיא ןעוועג ןענייז סָאוו

 עטכע ןוא סעפַאצַאק עטכע יוו ןָאטעגנָא ןעוועג ןענייז עלַא לייוו ןוא .שיסור ףיוא
 ךיז טָאה'ס ןוא ,ענדָאמ רעייז טקוקעגסיוא ךעלקריוו סָאד טָאה ,סעקפַאצַאק

 ןיא רָאג טעוו רענייא ןעוו טשַאררעביא ןייז ןפרַאד טינ טעוו'מ זַא ,טכודעג
 ןביזהנַָא ןלעוו עלַא ןוא *ַאקשַאמרַאג, ַא ףיוא ןליפש ןביוהנַא ןענירעד ןטימ

 ..."ידוד הכל, םעד קידנעגניז "עקסנירַאמָאק, א ןצנַאט

 וצ ןיירַא לוש ןיא ןעמוקעג רעדנזייר רעד זיא ירפ רעד ןיא תבש ךיוא
 ןיא ןוא .דַארגנילַאטס רעטציא טסייה סָאוו ,ןיצירַאצ טָאטש רעד ןיא םירג יד

 לייוו ,טקיטעפשרַאפ לסיב א טָאה רע זַא ,רע טלייצרעד "םידהיתמה, ךוב ןייז

 ןענאטשעג ןיוש זיא ןעמ .ירפ רעייז ןיירַא לוש ןיא תבש ןעמוק םירג יד

 ןבָאה *השודק, רעד ייב ןוא .ןעמוקעגניירַא לוש ןיא זיא רע ןעוו *הרשע-הנומש,

 "וטָאיווס !טָאיווס !טָאיווס, :תולוק עקיכליה טרעהרעד ןטייז עלַא ןופ ךיז

 ןעמ טָאה טגָאזעג ןוא "!שודק !שודק !שודק, טגָאזעג יוזַא ןעמ טָאה סָאד
 סָאד ןעוועג רעווש זיא'ס זַא ,טנעצקַא ןשיגלָאוו שיסורדטכע אזַא טימ סָאד

 ."הרשע-הנומש, רעד ןיא ?השודק, רעד טימ ןדניבוצפיונוצ

 יד ןגָאז ןענרעלוצסיוא ךיז רעווש עגל?ָאוו רעד ייב םירג ענעי זיא סע
 יד ךיוא .ןרַאוועג ןבירשעג ןענייז ייז עכלעוו ףיוא ,ךארפש רעד ןיא תוליפת

 יז ןענרעל ייז ןוא ,ךַארפש רעלעניגירַא רעד ןיא ןענרעל טינ ייז ןענעק הרות

 -יגירָא רעד ןיא תוליפת יד ןגָאז סיוא ַָאי ךיז ןענרעל סָאוו יד ןוא .שיסור ףיוא
 רעווש זיא סע זַא ,יוזא רעטרעוו עשיאערבעה יד סיורַא ןדער ,ךַארפש רעלענ
 .ןענעקרעד וצ ייז

 -ַאג, :יוו רעטרעוו עכלעזַא סיורַא גָאז א ןבעג ןענוואד םייב ךיז ןענעק ייז
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ומעב רחובה, :ןגָאז וצ טניימ סָאד ןוא ,*ֶאווַאגיעב לעיִארזיא יומָאגיעב רעכיוב

 סָאד ןוא ,"ליִעלַאגסיאיעוו עלַאגסיאעוו, :ןגָאז ךיוא ןענעק ייז ."הבהאב לארשי

 .*ללהתיו הלעתיו, טניימ
 ,םיליהת ןייק טינ טגָאז -- עלַא ייז ןענייז עמורפ ןוא -- רג רעמורפ א

 .םיליגעט -- רַאנ

 .לעלַאג -- רֶאנ ,ללה ןייק טינ טגָאז רע
 יד רעגייטש ןשייוג ַאזַא ףיוא סיורַא ןדער ייז סָאוו טינ טכָאמ'ס רעבָא

 -עגרעביא ,עטוג .ןדיי ייז ןענייז ןצרַאה ןיא -- תוליפת עשידיי יד ןופ רעטרעוו

 גנוגעוואב עצנַאג יד סָאוו ,זיא ייברעד עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא .ןדיי ענעבעג

 -עד ןרַאצ יד ןופ דנַאלסור רעטלַא רעד ןיא זיא ןביולג ןשידיי םעד ןעמענוצנָא

 ןדיי .טעברַא רעשירענָאיסימדשידיי ןופ טַאטלוזער ןייק ןעוועג טינ ןיוש טלָאמ

 ;ןביולג ןשידיי םוצ ןטסירק ןרעקַאב וצ ןַאטעג טינרַָאג לֶאמנייק טרַאד ןבָאה

 ָאזַא לייוו ,טלָאוועג ןטלָאוו ייז ןעוו וליפַא ןָאט טנעקעג טינ סאד ןבָאה ייז

 טפֶארטשַאב טנעקעג טָאה'מ ןוא ,תושפנ תנכס טימ ןדנזברַאפ ןעוועג זיא טייקיטעט
 ןעוועג זיא ייברעד עטסטנַאסערעטניא סָאד ןוא .רַאפרעד גנערטש רעייז ןרעוו

 -עג טינ ןבָאה ןדיי ואוו ,ןטנגעג ערעדנַא יד ןיא ןוא עגלָאוו רעד ייב אקווד סָאוו

 עכעלטסירק עטשידיירַאפ ןופ ןוא םירג יד ןופ לֶאצ יד זיא ,ןעניואוו טרַאט

 טָאה גנוריגער עשירַאצ יד סָאוו ןעלטימ עלַא יד ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג סעטקעס

 ליז טָאה'מ רעמ סָאוו ,טרעקרַאפ .ןפלֶאהעג טינ ןבָאה םעד ןגעק ןעמונעגנָא

 ןעוו ןלַאפ ןעוועג ןענייז סע ןוא .לֶאצ רעייז ןעוועג זיא רעסערג ץלָא ,טגלַָאפרַאּפ

 ןטימ ,"עטסָארַאטס, ןטימ םענייאניא --- ןבָאה עגלַאוו רעד ייב רעפרעד עצנַאג

 .ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא -- ?"סעקינשזַארטס, יד טימ ךיוא ןזא ?קינדַאירוא,

 להומ א טכַארבעגפַארַא טייהרעליטש ךעלנייוועג ייז ןבָאה ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןוא
 -כָאנ ןוא ,ןעוועג למ ייז טָאה רע ןוא ,עניִארקוא ןופ רעדַא ,ןליופ ןופ ,עטיל ןופ

 .טכוזעג םוטעמוא םיא טָאה ייצילֶאּפ יד לייוו ,ןפיולטנַא טזומעג רע טָאה םעד

 טלייצרעד ,ןעוועג רייגמ ךיז טָאה סָאוו ףרָאד ץנָאג א טימ ,לֶאּפ אזַא ןגעוו

 :עטכישעג עטנַאסערעטניא ןַא רעייז *םידהיתמה, ךוב ןייז ןיא יִאדשכ יבצ

 טָאה'ס ןוא ,עגלָאוו רעד ףיוא -- ,רע טלייצרעד -- ,ןרָאפעג לֶאמַא זיא רע

 עכעלטע ןרַאפעג ךיוא ןענייז ףיש רעבלעז רעד ףיוא זַא ,יוזַא טכַאמעג דָארג ךיז

 -ואווטסווָאדישז, ןפורעג דנַאלסור ןיא טָאה'מ סָאוו ,םייוג עטשידיירַאפ ענעי ןופ

 ןופ ןעמונעגסיורַא ירפ רעד ןיא טָאה ,ןֶאמ רעטלַא ןא ,ייז ןופ רענייא ."יועטשוי

 קרַאטש טַאה סאד ןוא ,ןענוואד טלעטשעג ךיז טַאה ןוא תילט א לצנער ןייז

 רעבלעז רעד ףיזא ןרָאפעג ךיוא דָארג זיא סָאוו ,וואטסירפ א םענייא טנרָאצרעד

 .ףיש

 וואטסירפ רעד טָאה ,גערב ַא ייב טלעטשעגפַא ךיז טָאה ףיש רעייז ןעוו
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 קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלָאוו יד

 םעד ,ןֶאמ ןטלַא םעד ןריטסערַא ןסייהעג ייז ןוא עקסייצילָאּפ ייווצ ןפורעגסיורָא

 .ןיליפת ןוא תילט ןיא ןַאטעגנָא ,שיסור ףיוא טנוואדעג הנווכ טימ טָאה סָאוו ,רג
 ןפיוא ןאמ ןטלַא םעד קידנפעלשפָארַא ,ןוא טגלָאפעג ןבָאה עקסייצילָאּפ ייווצ יד

 -- "ןיירָא ןעמַאמ רעד ןיא, טכַאמעג ךיוא ןוא ןגָאלשעג םיא ייז ןבָאה ,גערב

 .רעגייטש ןשיסור-טכע ןפיוא

 ךיז ייז ןבָאה ,ןעזרעד סָאד ןבָאה ףיש רעד ףיוא ם"רג ערעדנַא יד ןעוו

 עטכע יד ךיוא .געלשעג א ןרַאוועג זיא'ס ןוא ןטלַא םעד ראפ טלעטשעגנייא

 -נייא ןַאמ ןטלַא םעד רַאּפ ךיז ןבָאה ,ףיש רעד ףיוא ןרָאפעג ןענייז סַאוו ,ןסזר
 .עקסייצילֶאּפ יד ןגַאלשעגנַא טוג זבָאה םענייאניא עלַא ןוא ,טלעטשעג

 ןבָאה ייז ;טכַארבעגפיוא קרַאטש ןעוועג ןענייז ןרישזַאסַאּפ עשיסור יד

 ןטלַא םעד טקידיילַאב בָארג יוזַא טָאה'מ סָאוו םעד ןגעוו טדערעג סעכ טימ
 .ןיליפת ןוא תילט ןיא ןֶאטעגנָא טנווַאדעג הנווכ אזַא טימ טָאה סָאוו ,רג ןעמורפ

 :;לוק ןפיוא ןעירשעג ןבָאה ייז ןופ ךס א ןוא

 ...!ןייז רייגמ ךיוא ךיז רימ ןלעוו ,יוזַא אי זיא'ס לייוו --

 עשיסור עכעלרע ,עטושפ יד ןליטשוצנייא ןעוועג ךעלגעממוא טושפ זיא סע

 ערעדנַא יד ענייא ןבָאה ייז ;ןעזוצ טנעקעג טינ הלווע יד ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ
 -סיוא טפָא ייז זיא'ס ןוא ףרַאד ןייא ןופ ןעוועג עלַא ןענייז ייז לייוו ,טנעקעג טוג

 םעד .טריפעג ןבָאה ייז סָאוו ,ןטפעשעג בילוצ עגלַָאוו רעד ףיוא ןרָאפ וצ ןעמוקעג

 ןבָאה ,יקרַָאג טציא טסייה סָאוו ,דָארָאגווָאנ-ינשזינ טָאטש רעד זיב געוו ןצנַאג

 םעד טקידיילַאב בָארג טָאה ייצילָאפ יד יוו םעד ןגעוו ןדער טרעהעגפיוא טינ ייז

 רעדנַא ןא לֶאמ עלַא טָאה ייברעד ןוא .ןיליפת ןוא תילט םניא רג ןעמורפ ןטלַא

 : טגָאזעג

 *..,!ןייז רייגמ עלַא ךיז רימ ןלעוו ,יוזַא ַאי זיא'ס לייוו,

 םישדח עכעלטע יוו רעמ טינ קעווַא ןענייז סע .טרָאוו ןטלַאהעג ןבָאה ייז ןוא

 ,ןשטנעמ טרעדנוה יירד ןופ ןענָאטשַאב זיא סָאוו ,סרעייז ףרַאד עצנַאג סָאד ןוא
 זופ להומ ןגנוי א טכַארבעגפָארַא ןבָאה ייז .ןביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא טָאה

 םיא ןבָאה ייז ןוא ןעוועג למ ןעמעלַא טייהרעליטש ייז טָאה רע ןוא עטיל רעד

 -רַאּפ ,ןפיולטנַא טזומעג רע טָאה םעדכָאנ ןוא .קיטש א לבור א טלָאצַאב רַאפרעד
 ...טכוזעג םוטעמוא םיא טָאה ייצילֶאּפ יד לייוו ,יורפ א רַאפ ךיז קידנלעטש

 ןעגנַאגעגנַא ןרָאי ליפ יוזַא זיא סַאוו ,גנוגעוואב יד זַא ,ןגָאז ןעמ ןעק ללכב

 ,ןביולג ןשידיי םעד ןעמענוצנָא ןטנגעג עשיסור ערעדנַא ןיא ןוא עגלָאוו רעד ייב

 רעווש רעייז זיא'ס ןוא עטכישעג רעד ןיא ןשינעטער עטסערג יד ןופ ענייא זיא

 -עגלַא ןיא זַא טקנופדנַאטש םעד ןֶא טמענ ןעמ ןעוו וליפַא ,ןרעלקרעד וצ סָאד
 זיא סָאוו ץלַא טינ זַא ןוא ,עטרעטנַָאלפרַאפ א רעייז המשנ עשיסור יד זיא ןיימ
 טָא טינ טליג לֶאפ םעד ןיא .לכש ןטימ ןרעלקרעד ןעמ ןעק ,ריא טימ ןדנוברַאּפ
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןשידיי ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סָאוו ,ןעגנוגעוואב עכלעזַא לייוו ,ללכ רעד

 סָאוו טימרעד טקידנעעג ךיז ןוא סעטקעס עכעלטסירק עזעיגילער ייב גיונּפָא

 רֶאנ טינ ןעגנַאגעגנָא ןענייז ,ןביולג ןשידיי םוצ ןעגנַאגעגרעביא ןצנַאגניא זיא'מ

 ייז .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ןרַאגנוא ןיא ,ןליופ ןיא ךיוא רָאנ ,דנַאלסור ןיא

 םוטנטסירק רעד רעדייא ךֶאנ ,ןטייצ עטלַא רָאג יד ןיא ןעגנַאגעגנָא ךיוא ןענייז

 ןיא ןביולג םעד ןשיווצ ףמַאק רעטלַא רעד זיא'ס .טכַאמ-טלעוו א ןרַאוועג זיא

 םזיאעטַאנָאמ ןשיווצ ףמָאק רעד -- ,רעטעג ךס א ןיא ןביולג םעד ןוא טָאג ןייא

 ןיא ןעגנירדוצניירַא רעווש זיא םעד וצ טמוק סע ןעוו ןוא .יירענידנצעג ןוא

 ןוא םעד ןגעוו ךס א טכַארט סָאוו ,ןשטנעמ ןזעיגילער-ףיט םעד ןופ המשנ רעד

 ...טכַארט רע יוו רעמ ךאנ סָאד טליפ סָאוו

 ןופ גנוגעוואב רעד ןגעוו ןבירשעג טציא זיב ןיוש טָאה'מ סָאוו ,ץלא ןופ

 ערעדנַא ןיא ןוא עגלָאוו רעד ייב סעטקעס עכעלטסירק עטשידיירַאּפ ןוא םירג יד

 רָאלק שיגָאל לָאז סָאוו ,ריפסיוא ןייא ףיוא ןלעטשוצפַָא ךיז רעווש זיא ,ןטנגעג

 ןַארַאפ זיא םעד ןיא זַא ןעמעננָא רעבירעד זומ'מ ןוא ,שינעטער עסיורג יד ןכַאמ
 .זעירעטסימ ןבילבעג טציא ךַאנ זיא סָאוו ןוא ןעוועג קידנעטש זיא סָאוו ,סניוזַא

 יד ןופ עטרעלקעגפיוא רעמ יד סָאוו רעפטנע רעד ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד אד ןוא

 יד טלעטשעג ייז טָאה'מ ןעוו ןבעג ךעלנייוועג ןגעלפ עגלָאוו רעד ייב םירג

 -טסירק םעד ןבעגפיוא ןלָאז ייז זַא ,וצרעד ןעמוקעג זיא סע ייוזַא יוו עגַארפ

 ;וצרעד טדערעגוצ ייז טָאה'ס רעוו ןוא ,ןשידיי םעד ןעמעגנָא ןוא ןביולג ןכעל

 עטוג ַא זדנוא טָאה -- ,טגַאזעג ךעלנייוועג ייז ןבָאה -- וצרעד טדערעגוצ,

 *...לביב יד -- עקשטיטלַא עביל א רעייז ןוא

% 
%% 

 -וטש טוג יז ןבָאה ייז .טנכייצעגסיוא לביב יד ןענעק םירג עטסרעמ יד

 טימ טנעקַאב ךיז ןבָאה ייז רעמ סָאוו ןוא ,םוילעגנַאווע ןטימ םענייאניא טריד

 ,ןעזעגנייא ייז ןבָאה רעמ ץלָא ,הרות רעד ןיא ןבירשעג טייטש סע סָאוו םעד

 ןכורפשרעדיוו טימ לופ זיא ,טקידערפ עכריק ענווַאלסָאווארפ יד סָאוו ,סָאד זַא

 טקירדעגסיוא טרעוו סע יוו ,טָאג ןייא ןיא ןביולג םעד טימ טינ ןעמיטש סָאוו

 .הרות רעד ןיא

 ןשידיי םעד קידנעמעננָא זַא .ךעלנייוועג ןגָאז עגלָאוו רעד ייב םירג עַלַא

 ייז .ןרָאזַאכ יד ,תובָא ערעייז ןופ הנומא רעד וצ קירוצ םוא ךיז ייז ןרעק ןביולג

 דאכ רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןכָאנ זַא ןוא ,ןרַָאזאכ יד ןופ ןעמַאטש ייז זַא ,ןביולג

 זייווכעלסיב ןרעטלע-רוא ערעייז ןענייז ,עגלַאוו רעד ייב הכולמ רעשידיי-שירַאז
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 קלָאּפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלֶאוו יד

 טגיל טציא ןוא .ןעמונעגנַא ןביולג ןכעלטסירק םעד ןבָאה ןוא ןרַאוועג טשייזגרַאפ

 .קירוצ ןרעקוצמוא ךיז בוח ַא ייז ףיוא

 .ייז ןביולג יוזַא

 ןבָאה יוזַא .טאמילק רעד טליפשעג ךיוא טָאה ייברעד עלַאר עקיטכיוו ַא

 סאו ןכערפשעג יד ןיא רעשרַאפ םעד טרעכיזרַאפ םירג עטנרעלעג ןוא עטלַא
 זדנוא ייב זיא -- ,טגָאזעג ייז ןבָאה -- רעטניוו רעד .םיא טימ טריפעג ןבָאה ייז

 רעזדנוא ןיא רעבירעד זיא ,עגנַאל טכענ יד ןוא עצרוק ןענייז געט יד ;רערעווש א

 טכענ עקידרעטניוו עגנַאל יד ןיא זַא ,טריפעגנייא ןעוועג עגלַאוו רעד ייב טנגעג

 ןעוועג זיא'ס ואוו ךעלביטש יד ןיא ןעמוקפיונוצ רעפרעד יד ןיא ךיז ןעמ לֶאז

 -עג טוג טָאה סָאוו םענייא ןבילקעגסיוא לֶאמַעלַא ןעמ טָאה טרַאד ןוא ,םערַאוו

 יד ךיוא ןוא לביב יד טנעיילעגרַאפ ןעמעלַא רַאּפ טַאה רע ןוא ,ןענעייל טנעק

 .טכַאנ ףיוא טכַאנ יוזַא .עילעגנַאווע

 טָאה'מ סָאוו םעד ןגעוו טדערעג ךס ַא ןענעייל ןכָאנ ןעמ טָאה לֶאמ עלַא ןוא

 ןטימ לביב רעד ןופ טסקעט םעד ןכילגרַאּפ ןעמ טָאה קידנדער ןוא ,טרעהעג
 יד ןיא לגנארעג א ןפַאשעג טַאה סאד טָא ןוא .עילעגנַאווע רעד ןופ טסקעט

 רעטניוו םנופ ףוס םייב זָא ,יוזַא ןעמוקעגסיוא זיא לייטנטסרעמ ןוא ,תוחומ

 -ייז ןוא ןביולג ןכעלטסירק םעד ןופ טרעקעגּפָא ךיז רערעהוצ יד ןופ ךס א ןבָאה

 ...ןשידיי םוצ ןעגנַאגעגרעביא ןענ

 ןבעגעגסיורַא זיא ,רָאפ טמוק אד סָאוו טפַאכעג ךיז טָאה גנוריגער יד ןעוו
 ,סעטקעס עכעלטסירק עלַא יד ףיוא גיוא ןַא ןטלַאה לֶאז ןעמ זַא ,לעפַאב ַא ןרַאוועג

 -וס, עלַא יד ןגלַאפרַאפ ןביוהעגנָא טָאה'מ ;טייקשידיי וצ גיונּפָא ןֶא ןבָאה סַאוו

 רעמ ןוא ;ןימ ןבלעז םעד ןופ ערעדנַא יד ןזא "סעינַאקַָאלאמ, יד ,"סעקינטַאב
 -ואווטסווֶאדישז, ןפורעג טָאה'מ סָאוו .ענעי טגלַאפרַאפ ןעמ טָאה ערעדנַא עלַא יוו

 סָאוו יד ןיא ךיוא ןוא עגלָאוו רעד ייב ןענייז סָאוו ,רעפרעד עלַא יד ןיא ."ישטשוי

 ןיא לביטש ןייא ןיא ןעמוקוצפיונוצ ךיז םירעיופ יד ןטָאברַאפ ןעמ טָאה ,ןֶאד םייב
 זענעיילרָאפ .טכענ עקידרעטניוו עגנַאל יד ןיא ןבָאה ייז סָאוו ,ןדנוטש עיירפ יד

 סעיסוקסיד ןריפ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עכלעזַא ףיוא עילעגנַאווע יד ןוא לביב יד

 ערענָאיצולָאווער א ןטלַאהפָא יוו ןכערברַאפ אזַא טעמכ ןעוועג זיא ,םעד ןגעוו
 ןעגנולמַאזרַאפ עכלעזַא זַא ,ןבעג גנוטכַא טפרַאדעג טָאה ייצילָאּפ יד ;גנולמַאזרַאפ

 .ןעמוקרַאפ טיג ץעגרע ןיא ןלֶאז
 -עג טינ ןבָאה .םעד ןגעק ןעמונעגנָא טָאה'מ סִאוו ,ןעלטימ עלַא יד רעבַא

 טימ טריסערעטניארַאפ קרַאטש יוזַא ךיז ןבָאה סָאוו ,םירעיופ עמורפ יד ;ןפלָאה

 ןטיהוצסיוא ךיז יוזַא יוו טסואוועג ןבָאה ,סעיגילער ייווצ יד ןגעוו עגַארפ רעד

 טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ואוו ןוא טנעקעג רָאנ ןבָאה ייז ןעוו ןוא ,ייצילָאּפ רעד ןופ

 ןעגנזלמַאזרַאפ ןטלַאהעגפָא ,עגלֶאוו רעד ייב ןענייז סָאוו רעפרעד יד ןיא ייז ןבָאה
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 ךעלטעטש ןוא טעטש

 "ארטסַא ןיא ,ןיצירַאצ ןיא -- טעטש יד ןיא ךיוא .טכענ-רעטניוו עגנַאל יד ןיא

 זעמ טָאה -- טעטש ערעדנַא ןיא ןוא דָארָאגווָאנ-ינשזינ ןיא ,ווָאטַארַאס ןיא ,ןֶאכ

 ןוא רעטנזיוט זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןוא ,ןטלַאהעגפָא ןעגנולמַאזרַאפ עכלעזא

 -נַאווע יד ןוא לביב יד טרידוטשעג קיסיילפ יוזַא ןבָאה סָאוו יד ןופ רעטנזיוט

 סָאוו ןוא .ןטסקעט עדייב ןכיילגראפ וצ ןטסילַאיצעפס ןרָאוועג ןענייז ,עילָעג
 ןיא ןענופעג ייז ןבָאה ןכורפשרעדיוו רעמ ץלא ,ןכילגרַאפ סאד ןבַאה ייז רעמ

 -סיולק יד ןיא ןייג טרעהעגפיוא ייז ןבָאה ןַאד ןוא ,עכריק רענווַאלסָאווארפ רעד

 זעוועג .גנוניימ רעייז טיול ,ןיוש זיא עינָאמערעצ עזעיגילער יד ואוו ,סרעט

 וצ ןעגנַאגעגרעביא ןצנַאגניא ייז ןענייז זייווכעלסיב ןוא .עשירענידנצעג א
 .טייקשידיי

 ןוא גיונפָא ןשידיי םעד ןופ עגלֶאוו רעד ייב םירעיופ יד ןסיירוצפָא ידכ

 הדמתה ליפ יוזַא טימ ןענעייל ייז סֶאוו לביב רעד וצ סערעטניא ןסיורג םעד ןופ

 ןטיירפשרַאפ וצ טנעקעג רֶאנ טָאה'מ סָאוו ץלָא ןָאטעג ןעמ טָאה ,שיסור ףיוא

 יד ןיא ןגעלעגרעביא .ןפלָאהעג טינ טַאה סָאד ךיוא רעבַָא .ייז ןשיווצ תורכיש
 טזָאלעג עדנילב יד יוו ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירעיופ ענעי רָאג ןענייז ןעקנעש

 -אצ רעד טנידעג ןבָאה סָאוו ,םיחלג יד ןופ ךיוא ןוא ָאווטסלַאשטַאנ ןופ ןריפ

 דייה יד ןיא ןבָאה סָאוו יד ,םירעיופ ערעדנַא יד רעבָא .עווטסלַאשטַאנ רעשיר

 יישזַאב אוואלס, שיסור ףיוא ןפורעגנָא ןבָאה ייז סָאוו סֶאד ןענופעג ןטפירש עקיל

 -עג טינ ןבָאה ייז ,ןעגנַאגעג טינ ןעקנעש יד ןיא ןענייז ייז -- (רעטרעוו סטָאג)

 ,ןיירַא רעטסיולק ןיא ןפורעג ייז ןבָאה רעקעלג יד ןעוו ןַאד וליפַא ןוא ,טרוכיש

 טייהרעליטש ךיז ייז ןענייז םעד טָאטשנַא ןוא ןעגנַאגעג טינ ןיוש ןיהַא ייז ןענייז

 לביב יד טנעיילעג ייז רַאּפ טָאה רענייא ואוו ,ךעלביטש יד ןיא ןעמוקעגפיונוצ

 ואוו םעד ןגעוו סעיסוקסיד טריפעג ןעמ טַאה םעדכַאנ ןוא ,עילעגנַאווע יד ןוא

 ואוו ןוא רערַאלק ןוא רענעש טקירדעגסיוא טרעוו טָאג ןייא ןיא ןביולג רעד

 .רעכעה טלעטשעגקעווַא טרעוו לָארֶאמ יד

 רעד ייב רעפרעד יד רעביא ןפרָאוועצ ןענייז סָאוו ,ךעלביטש ענעי ןופ

 רעקילדנעצ ןוא רעטנזיוט ןעמוקעגסיורַא תורוד ןופ ףיולרַאּפ ןיא ןענייז ,עגלָאוו

 ןשידיי םעד ןבעגעגרעביא ןעוועג ןבעל ןוא בייל טימ ןענייז סָאוו ,םירג רעטנזיוט

 ןענייז ייז ןופ ךס א .הרות רעד ןופ תווצמ עלַא טיהעגּפַא ןבָאה סָאוו ןוא קלָאּפ

 טינ ייז ראפ ןיוש זיא ןדיי עמזרפ ןופ טייקמורפ יד וליפַא זַא ,םורפ יוזַא ןעוועג

 וצרעד ןוא טגלַאפרַאפ קרַאטש דנַאלסור ןיא ייז טָאה'מ לייוו ןוא .גונעג ןעוועג

 ארומ ןבָאה ןדיי זַא ,ָאזַא ןעוועג דנָאל ןיא עגַאל יד ןטייצ עטלַא יד ןיא ךַאנ זיא

 ,טנעקעג רֶאנ טָאה'ס ייז ןופ רעוו זיא ,טייקטנעָאנ א ייז וצ ןזייוואוצסיורַא טָאהעג

 טייקשידיי ןייז טימ ךיז טָאה רע ואוו ,דנַאל רעדנַא ןא ןיא ןרָאפעגקעווַא זיא

 ןיא ןוא ;עקירעמַא ןייק קעווַא ןענייז ייז ןופ ךס א .רעיירפ ןוא רערעכיז טליפעג
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 קלָאּפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלַאוו יד

 סָאוו .םירג עשיסור עכלעזַא ןופ עדניימעג א טציא ךַאנ ךיז טניפעג קרָאי-וינ

 ןטלַאה ייז .עגלָאוו רעד ייב טנגעג רעד ןופ יועהַא ןעמוקעג קירוצ ןרָאי טימ ןענייז
 רעבָא ייז ןענייז .ןדער טינ שידיי ןייק ןענעק ייז שטָאכ ןוא ,םענייאניא עַלַא ךיז

 ךיוא .םיקודקד ןוא םיטרפ עלַא טימ טייקשידיי פא ןטיה ייז ןוא ןדיי עמורפ ךֶאד

 -טלעוו רעטשרע רעד ראפ ךַאנ ןרָאפעגקעווַא ייז ןופ ךס ַא ןענייז לארשי -ץרא ןייק

 קרַאטש רעייז עגלָאוו רעד ייב םירג ערעדנַא יד ךיז ןבָאה ייז טימ ןוא ,המחלמ

 יאדשכ יבצ רעדנזייר רעד ןזא .ךיוא ןעוועג אנקמ עקַאט ייז ןוא טריסערעטניא
 ןופ דנַאלסור ןייק קירוצ ןעמוקעג 1915 רֶָאי םניא זיא רע ןעוו זַא ,טלייצרעד

 ןפיוא ךיז רע טָאה ,עגלָאוו רעד רעביא עזייר עיינ ַא טכַאמעג ןוא לארשי-ץרא

 -רַאפ יד ןופ ךס א טימ ןפֶארטעג רעדיוו ןאכַארטסַא ןייק ןיצירַאצ ןופ געוו

 -עג עטנַאסערעטניא ןוא עגנַאל רעדיוו ייז טימ טָאה רע ןוא םייוג עטשידיי

 .ןביולג ןשידיי םוצ ןייגרעביא רעייז ןגעוו טריפעג ןכערפש

 -עג עגלַאוו רעד ףיזא ןַאד ךיז רע טַאה םירג עכלעזַא רעטרעדנוה טימ

 זגעוו ךַאנ ןוא ךאנ ןלייצרעד ייז לֶאז רע טלָאוועג עלַא ןבָאה ייז ןוא ,ןפָארט

 -אב לארשי-ץרא ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,םירג-רעדירב ערעייז ןופ ןבעל םעד

 ןוא ענעגייא ןשיווצ טציא ךיז ןליפ ייז זַא ,טלייצרעד ייז טָאה רע ןעוו ןוא .טצעז

 סָאד .טיירפעג קרַאטש ךיז ייז ןבָאה ,שדוק-ןושל ןיוש ןדער רעדניק ערעייז זַא

 רעטשרע רעד ייב זַא ,טגָאזעג ןבָאה ייז ןוא ,טפַאשרַאפ תחנ סיורג ייז טָאה

 ןלעוו .ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד ןעוו ,ןבָאה ךֶאנ ןלעוו ייז סָאוו טייהנגעלעג
 ענעגייא ןשיווצ יוו ןליפ ןענעק ךיז ןלעוו ייז ואוו ,דנַאל םעד ןיא קעווַא ךיוא ייז

 ...רעדירב

 ןעיירש ןפרַאד טינ ןלעוו רעדניק ערעייז ואוו ,דנַאל םעד וצ ייז טיצ סע
 זענעק ןלעוו ייז רַאנ !שודק !שודק !שודק, טָאטשנָא "!טַאיווס !טַאיווס !טַאיווס,

 יד -- רערעייז רעקשטיטלַא רעביל רעייז ןוא רעטוג רעד ןופ ךַארפש יד ןדער

 ...לביב רעד ןופ ךארפש

 ..ןדרי םוצ טפַאשקנעב א טימ -- עגלַאוו רעד ייב ןסקַאוועגסיוא
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 :ייווצ דנַאב ןופ טלַאהניא

 לטיפַאק רעטשרע

 הקלה דקה הדחה ה ךחה קחה דה 7 77 דָאשרעב

 לטיפַאק רעטייווצ

 ה--ה חה הדחה דחה חה ה ה 7 = ווָאקרַאכ

 לטיפַאק רעטירד
 .-שה ה ה חה ה החד הד ה == גושטנעמערק

 לטיפַאק רעטרעפ
 -- -7- -- ץענעמערק ןופ ןָאזניוועל רעּב-קחצי

 לטיפַאק רעטפניפ

 ווַאלסָאנירעטַאקעי

 לטיפַאק רעטסקעז

|] ---  - 

 הקשה הדחה חה חה חחח ה 7 7 77 ץענוטפַארט

 עניִארטוא רעסיוא

 לטיפַאק רעטעביז

 --ה חה דה הדחה ה חחח חה ה חח 7-- שזולעוו

 לטיּפַאק רעטכַא

 = ה ךדה 7 77 77 ח ה 7 7 לעמָאה

 לטיפַאק רעטניינ

 -- אטולד-קסורב

 לטיפַאק רעטנעצ
 -- 7 7 77 7 7- רפעוגד-םווב-וועלו תֶאמ

 לטיפַאק רעטפלע
 ו קסנעלָאמס

 לטיפאק רעטפלעווצ
 וועשיביוק-ערַאמַאס
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 לטיפַאק רעטנציירד
 1 שזעי נָארָאוו

 לטיפַאק רעטנצרעפ
 כ ו לָאפָאטסַאוועס

 לטיפַאק רעטנצפופ

 הו יכל הר יל כ א ל עטלַאי

 לטיפַאק רעטנצכעז
 קה ייל כ ו ל הק וירכו כס קח עיסָארָאעפ

 לטיפַאק רעטנצעביז
 984 קלֶאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא עגלָאוו יד



 סקעדניא

 זז דנָאב

 יא

 .49 'ז .רֶטליווסְָאּפ ץלֶעְּבָא 'ר
 .182 ,131 'זז ,לרימ ,ןֶאסנרהַא
 .88 ,85 'זז .לַארְענְנג ,שטיווטרָּפּבוא

 .240 'ז .ווְציִצווטַאמ ןָאיִמְטס ,ןיְטלְקוא

 .196 'ז .בייל ,שטיווְצְטָאירוא
 .298 'ז .ץנירפ ,רָאגיא

 .229 'ז .ינזָארג ,ןָאוויא

 .281 ,159 'זז .רטטירר רֶץר ,ןָאוויא
 .210 'ז .לָארְטנְטְג ,ווָצנֶאוויא
 .181 'ז .ןָאילימְי  ,ווָפנָאוויא
 .188 ,181 'זז .ָאירְטפ ,ווָאנָאוויא

 .160 'ז .ץינָאּפְט ןופ ןיגינגְטְק ,ץלֶטְּבָאזיא

 .282 'ז .מ ,טָאטטנְטזייא

 .38 ,85 "זז .לָארְטנְעג ,ןאמְטרייא

 .19 'ז .(רעלסקעוו) ךלמילא ,ימְטנ טוא
 .29 'ז .יקסבוקוילימ ןורהַא והילא 'ר
 .49 'ז .ןואג רֶטנליוו רטר ,והילא 'ר

 .49 'ז .ץקטַאט רוזְעולא 'ר
 .(לעמָאה ןיא הבישי שאר) רוְצילא 'ר

 .146 'ז

 ,51 ,27 'זז .רטטטרע רטר ,רְטרנַאסְקְעלֶא

1, 199, 189, 188, 185, 289, 969. 

 ,36 ,28 'זז .רטטייווצ רער ,רטרנָאסְקְטלֶא
93 2385, 248, 260, 565, 9270, 971. 

 ,271 ,996 'זז .רטטירר רער ,רטדנַאסקְעלַא
9 978, 976, 997. 

 .955 ,109 'זז .ןורקומ רנדנָאסֶקְעלָא

 .249 'ז .חלג ,איסקְטלַא
 ,1094 'זז .רַאצ ,טטיווָפליִאבימ יצסְקְמלָא
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 .49 'ז .םהרבַא ,שטיווָארְעפלַא
 .פ99 ,291 "זז .ָאנווָטנַאהָפי אנא

 .111 'ז .קרַאמ ,יקסלָפְקַאטנא

 .247 'ז .ָא ,ןאמקטטפא

 .1396 'ז .בֶקְעִי ,ןָאסנָארא

 .279 'ז .(ןַאב רְטטירְטטֶאט) רומיט-ןאָפרֶא

 .2ז 'ז .ףארג ,יטסְקְעלָא ,ווְטיְטשְטקָארא
 -ירג ַאיליא) והילא םהרבָא ,יקסנַאְטרַא

 ,110 ,109 ,108 "זז .(שטיוועירָאג

1. 

 .ב

 -ָאה ןיא עילימַאפ עשידיי) ןיקטובָאּב

 .145 'ז .(לעמ
 .296 'ז .יִצררנָא ,יקסבוילָפְנָאּב
 ,165 ,168 ,165 "זז .ןאפשצטס ,ירָאטֶאּב

9, 197. 

 .166 'ז .רָאסְצפָארפ ,ריאמ ,ןֶאְּבָאלַאּב
 .44 'ז .הטמ ,יקציווארָפּב

 .211 'ז .ווָאְקילּבוּב

 .987 'ז .(גינְטְק רעטידויי-שירָאואב) ןָאלוב
 .191 'ז .ןמחנ םייח ,קילאיב

 .187 'ז .לרנְעמ ,סיליימ

 .209 'ז .רטטסינימ ,ווציִפילְטיב

 .61 'ז .לאומט לבֶקְטִי ,קיב

 .258 'ז .5 ,ווָאְקויריב

 .71 ,69 "זז .ירטימר ,ווָאדולב

 .61 'ז .שירטב ,רלטפנץמוילב
 .1972 'ז .(ןזח) יסינ ,רעולְעּב

 .246 'ז .ןֶאיראסיוו ,יקסנילעב

 ,17 'זז .רר ,ףסוי הבימ ,יקסווטטטיררטב
8 19, 20. 



 .(ב"יצנ) הרוהי יבצ ילתפנ ,ןילרטב
 .177 'ז

 .198 ,137 'זז .ץוופלס ,ןילרְעב
 .137 ,136 'זז .הירמט ,ןילרֶשב
 .137 'ז .הרפט ,ןילרעב

 .166 ,159 'זז .יִצגרְטס ,יקסרָאטרְטב
 .49 'ז .היתב ,יקסנינָארב

 .ג

 .259 'ז .יִפלָאקינ ,לָטְנָאג
 .215 'ז .סירָטב ,ווָטנורָטג

 ,60 ,15 ,15 'זז .רְמּב םהרבַא ,רֶעְּבָאלְְאג
5 78, 99. 

 .285 "ז .ווָפרובְטריִאג

 .106 'ז .ווָאלסֶאנירְעטַאְקְעִי ןופ ,גרְטְבַרלָטג
 .274 'ז .רטטסינימ ,ןיקימְנרָאג
 .276 ,288 ,285 'זז .םיסקַָאמ ,יִסרָאג

 .269 ,218 ,187 ,180 'זז .לואט ,גרובזניג

 .51 'ז .לָארְטנְעג ,סריג

 .215 'ז .רָאְטיוָפפמְָאְק .לישכימ ,אקנילג
 .188 ,189 'זז .ץטֶאי ,ןאמקילג

 .(ןרַאזאכ יד ןופ גינעק רעטצעל) גרָאְטג

 .994 'ז

 .191 'ז .טשריפ ,ןימוירצג

 .249 ,244 ,160 'זז .פָאְקסיִּפְט ,ירטנְטג

 .254 ,180 'זז .ילוי ,ןְטסְעג

 'זז .רטרנַאסקְעלַא ,ןצצרֶעג
7. 

 .189 'ז .(דמושמ) .ןֶאטנַא ,יקסנירורג

 .169 ,168 'זז .לָארְטנְנג ,ווצילורג

 .211 'ז .ןיניבירג

 .254 'ז .לֶאריִמרַא ,גיְערג
 .299 'ז .ה ,ץטץרג

,2560 ,5 

 .ד

 .28 ,25 ,91 'זז ,הסמ ,יקסנְץווַארבמָאד

 .191 'ז .ץנירפ .ווְטל ,שטיווָאלינאר

 ,150 ,189 ,180 ,67 'זז .ןופמש ,ווָטנבור
59 295, 987. 

 .968 ,967 ,266 'זז .לֶארְטנְטג ,ץזראבמור
 .217 'ז .לרצב ,יקציזץטור

 .38 'ז .סקילְטפ ,יקסניטשוררעשור

 .167 'ז .סלְצוימְטס פינְטר

 ,40 ,39 ,85 ,80 'זז .לָארְטנְנג ,ןיקיגער
6 949, 988. 

 .28 'ז .א ,ווָצנָאיִשרר

 .ה

 .21ז 'זז .ץטנ-ןתנ ,רֶעווָאנֶאה

 .9892 'ז .מ ,ץיוורוה
 ,143 ,128 ,84 ,25 'זז .ףלֶארַא ,רעלטיה

0, 107, 188, 204, 205, 264. 

 ,199 'זז .רָצווְטליהַאמ רְטר ,לאירזְע ,ןהפה
0, 201, 205. 

 .68 'ז .ןקזה ללה

 .160 ,159 'זז .ןיסצצנירפ ,ַאנְנלְעה
 .8ז 'ז .ץטוהי ,ןייטטגרצה

 .(שטיווָארעשָא) סְעלֶטוולְצוו ץיסֶאר ,לרְעה
 .196 'ז

 .וו

 .166 'ז .ריאמ ,להַאוו

 ,164 ,103 ,169 'זז .לואש ,להַאוו

6, 167. 

 .35 'ז .מ ,רץננינויואוו

 ,219 'זז .רְצרנֶאסְקְטלֶא ,ןיצינזָפוו

 .םפכ ,םפב

 .40 'ז .מ ,יִקסרַארָאלֶאוו

 .254 'ז .שריה ,ץקטלָצוו

 .185 'ז .ג ,שטיליסַאוו
 .28% 'ז .מ ,יקסווָאטרַאוו

 .126 'ז .לארטי ,יקסווָאליִאנָאיטווו

 .19 'ז .שריה קויזויא ,סויוו

 .288 'ז .רְטוייק ,םלְטהליוו

 .81 'ז .מ ,יקסרָארגָאניוו

 .158 'ז .טַאְקָּפוורַא ,רֶעוואניוו

 .294 ,298 'זז .רעקילייה רֶצר ,רימירָאלוו
 .215 "ז .רפמַָאנָאמ ,רימיראלוו

 .217 ,198 'זז .רטטרְטפ רֶצר ,ווָאלסירָאלוו

 .211 'ז .ןיניטרָצוו

 יז

 .1585 'ז .טָאְקָאוורַא ,ינרורָאז

 .2996 ,248 'זז .רְצווטיק רע ,והירכז

 .86 'ז .רר ,ףסוי ,גנילרֶטּביְטּו

 .992 'ז ,מ ,ןפמכלו



 .296 'ז .פַאְקסיִפְמ .ָאקול ,ָאטַאירוטטז
 .247 'ז .יִטררנָש ,ווָפּבַאילְמְטז

 :ח

 .248 'ז .השמ ,(םהנח) שוגָאח

 ,178 ,177 ,170 'זז .רטְקסירּב םייח 'ר

9, 180, 181, 189, 188, 184, 1185, 
6, 187. 

 .ה5 'ז .רה ,.א ,ץפח

 ,290 ,288 ,27 'זז .טורפַאס ןביא יפרסה

9, 994. 

 .ט

 .261 ,959 ,258 'זז .וועל ,יָאטסלָאט

 .258 'ז .יִצנרְטס ,יִצטסלָאט
 .88 'ז .לָפטרַאמ ,ליַָאבימ ,יקסווטץטטַאבוט

 .48 'ז .והימחנ ,יקסנישטלוט

 .95 'ז .(דמושמ) .רטֶא ,ןיקמַָאיט

 ,284 ,988 ,9089 "זז .בָאְקַאי ,לטטיטט

5, 5856, 288. 

 ,188 ,189 ,181 'זז .ָאירָאמ ,ָאווְטיטנץרְטט

4, 1897, 188, 1411. 

 .45 "ז .ווְטל ,יקצֶארט
 .988 'ז .פףסוי ,יגרַאטט

 .268 'ז .ןֶאטסניוו ,ליטטריוטט
 .235 'ז .ינָטנווָצי  ,ווָאקירישט

 .271 'ז .לָּארְטנְטג ,ןירֶצווטטט

 .276 'ז .ןָאטנָא ,ווַאבְטטט

 .(ריעצ בר) רָצסְטפֶפרּפ ,םייח ,ץיווֶאנרעיטט
 .90 'ז

 .169 'ז .לָאצרֶענְעג ,יקסווַאבַאינרעטט

 ל
% 

 'זז .רטרנַאסקְטלַא ,ָאלְֶטגָאי

1. 

 .74 'ז .רטטייווצ רער ,ףֶעְָאי

 .165 'ז .םהרבָא ,טטיווָפפְנֶאי

 .162 ,161 'זז .לבימ ,טטיווָאפְטזְצי
 .296 'ז .לֶטּבנָא ,ןיסַאי
 .190 .(קסירב ןופ) רָאטְקֶאר ,ץפָאי

 .68 'ז .היננח ןב ץסוהי 'ר

 .לואש להַאוו : עז .לואט ,שטירוי
 .68 'ז .רְטלרנסה ןנחוי 'ר

,1600 9 

 ,171 ,170 'זז .רטקסירּב רֶעּב-יסוי 'ר
 .178 ,177 ,176 ,175 ,174 ,178 ,ךפס

 .(והיתתמ ןב ףסוי) סויווַאלפ סופיסוי

 .949 'ז

 -עק רעשידיי-שירָאזַאכ) ןרהַא ןב ףסוי

 .994 ,999 ,990 ,988 ,987 'זז .(גינ

 .49 'ז .הנח ,ןילְטי

 ,35 ,27 'זז .ץטייווצ יר  ,ץנירְעטַאְקְעי

9 100, 145, 198, 251, 25%. 

 ,1898 ,139 "זו .אנָא ,אוועיְעמְץרְעי
 .148 'ז .רְטילמָאה קיזייא קחצי

 .177 'ז .ןנחלא קחצי 'ר
 .289 'ז .ירגנסה קחצו 'ר

 .15 ,10 'זז .בוט םש-לְטב לארטי 'ר

.1 
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 .305 ,298 ,297 ,288 'זז .יבצ ,יארשפ

 .כ

 ,184 ,130 'זז .טטריפ ,יקסנַאווָאב

1. 

 םייב טָאמָאלפיד רעשידיי) פָאְקַאְק ץוֶטב

 .981 'ז .(יעריג-ילגנעמ ןַאכ ןשירעטַאט

 .186 'ז .רָאסְצפֶארְּפ ,לאינר ,ןֶאסלֶאווכ
 .189 ,186 'זז .םייח ,ןיפירב

 ,147 ,146 ,145 'זז .ןַארנָאּב ,יקצינלץמב

7, 195, 917, 940. 

,0 

 .ל

 .62 'ז .רָטצְטנְעמְערְק רְטר ,גרְטּבסרנָאל
 .14 'ז .רְצווטטטיררַאּב קחצו-יול 'ר

 .90 'ז .דור ,ץירול
 ,991 ,290 ,219 ,918 'זז .ךורב ,ווָאְבייל

9 

 .977 ,976 'ז .קָאסיא ,ןאטיווטל

 .54 'ז .םייח ,ןטזניווץל
 'זו .(רעטָאפ סל"ביר) הרוהי ,ןָאזניוונל

4, 55, 56, 57. 

 .97 'ז .בֶקְּעִי ,ןָאזניווְטל
 ,47 'זז .(ל"בור) רצב-קחצי ,ןאזניווְטל

9, 50, 51, 58, 55, 51, 58, 59, 60, 

1 605, 68, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 



0 71, 5, 78 /1, 

9 80, 81, 85, 835, 

7 88, 89, 90, 91, 

9 96, 97, 98, 182. 

 237 ,936 'זז .טטיליא רימירָאלוו ,ןינְעל
 .01 'ז .לרנְטמ ,ןיפעל
 .43 'ז .לארטי ,יקסניטטטנל

,18 ,76 5% 
,86 ,85 4 
,94 ,98 8 

 .מ

 .129 'ז .סְציסְענג לֶעטטָאמ
 .104 ,102 'זו .לבימ ,יקסנָאריִפמ
 .296 'ז .םירפא ,טטיויִפצמ
 .58 ,59 'זז .המלש ,ןָאמיִאמ

 .40 'ז .רתסא ,ןָאונָאמ

 'זז .ַאיטָארווא ,ָאווָאמיסְקַאמ

1. 

 .247 'ז .יִצלֶאְקיִנ ,ווָטזָפצרָפמ

 .142 ,141 ,140 "זז .ףארג ,ווָאגיווררָאמ

 .208 'ז .ףארג ,ווָאיווָארומ

 .108 'ז .רָאְסְטפָארּפ ,יטגרְטס ,ווצצמַארומ
 .208 ,186 "זז .בקְצי ,ה"אומ

 ,248 'זז .ץנירפ ,טטיווָאקלְצלֶא ,ליַאבימ
6 
 .247 'ז .רֶצרנֶאסְקְעלַא ,ווָאליִאבימ

 .216 'ז .רְטקסנְטלֶאמס רעד ,לבימ
 .281 'ז .ןָאכ רעשירעטַאט .ילריג-ילגנפמ

 .81 'ז .(רענָאיסימ רעשילגנע) לֶאְקְטמ

 .187 'ז .ףסוי ,םָאלרימ
 שובייל-רואמ 'ר) ם"יבלמ

 .206 ,207 ,906 ,205 'זז

 .135 'ז .ס  ,ווָאנוגלץמ

 .204 'ז .ןזח רָצווציליהַאמ רטר ,יבררמ
 .17 'ז .יקסווצשטידרטב ןרהַא השמ 'ר

 .288 ,289 'וו .הלוגה הטשמ 'ר

 .15 'ז .רְציִנָפרווַאס רצר ,ץלהטמ 'ר

 .(שטיווָארעשָא) סעלְעוולטוו ץיסָאר ,הטמ
 .פ955 ,297 ,296 ,118 ,117 'זו

,1898 ,8 

 .(רענפמעלק

 ב

 .218 'ז .טשריפ ,ןירַאגָאנ

 .182 ,80 'זז .רְעּב רור ,ןָאזנָאטְטנ
 .917 ,140 'זז .רטטשרְט רטר ,ןֶאְטלֶאּפְטב

 :ץלו .ןיבָאמַאטס

 .15 ,14 'זז .רֶצווַאלצֶארּב ןמחנ 'ר

 .18 'ז .ךיררירפ ,ץשטינ

 ,69 ,51 ,36 'זז .רטטשרְט רֶטר ,יִאלֶאקינ

4, 95, 96, 1895, 198, 148, 167, 223, 

8, 2600, 968, 269, 970. 

 ,87 ,36 ,99 'זז .רְטטייווצ רֶטר ,יִאלֶאְקינ
6, 1299, 147, 185, 209, 210, 211, 

6, 998, 248, 265, 278, 276. 

 .246 'ז .ןיטויקונ

 ,ָפְקנְנִטְטָאר-יטטיווָארימְטנ
 .976 'ז

 .259 'ז .יִאלָאְקיִנ ,ווָאסֶארְקְטנ

 .הדוהו יבצ ילתפנ ,ןולרעב :ץז .ב"יצנ

 .ריזממיראלוו

 .ס

 .1895 "ז .ךורב םהרבַא ,קישטוויווָאלָאס

 -סירב םייח 'ר : ץז .םייח ,קישטווווָאלָאס

 רוס

 : עז  .רֶעּב-יסוי ,קיטטייווָּפלָאס
 .רעקסירב רעב

 .154 ,158 'ז .טָאְקָאוורא ,וופלָאְקֶאס

 .158 'ז .לַאשרָאמ ,ווָטרָאוואוס

 .298 'ז .ץנירפ ,ווָפְלסֶפְטָפיווס

 .266 'ז .טטיווָאנָאירַאסיוו ףיסָאי ,ןילַאטס

 .שטיווָאנָאגַאק רָאזַאל

 .102 'ז .הטשמ ,יקסווַאלסינַאטס

 .102 'ז .ןאימְטס ,יקסווַאלסינַאטס

 .276 'ז .ןיטנָטטסנָאפְק ,יקסווטלסי גאטס

 .140 ,139 ,188 ,197 ,180 'זז .וואכָארטס

 .949 'ז .פרַאְק ,קינלָאגירטס

 ,195 ,165 'זז .רְטטירר רצר ,רנומזיגיס

6 217. 

 .26 'ז .ףארג ,סרץוויס

 .198 'ז .לַארְטנְנג ,יקסיוָאְקַארְעיס

 27+ 'ז .רפמסליגימ ,ן"גפ"פילס

 "140 'ז .ליִצבימ ,יקסנָארנּפס
 .218 'זז .לאומשט ,ָאווַאירָאְקס

 .905 'ו .ץֶציִלֶטטו קס 00 )7

 -יסוו 'ר

 יע

 .61 "ו ,קתצי ,רפטרפ
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 ,2185 'זז .ןיטנַָאטסנָפְק ,ווְנצסְָפנָארֶעבֶאפ
4, 216, 271, 297. 

 .167 'ז .ריאמ ,יאורָאפ

 .101 ,100 ,70 'זז .רעטשרְט רֶטר ,לָצווַאפ
 .268 'ז .ס ,רֶצנוָפפ

 ,ירָאגירג ,ןיקמֶפיִטֶפּפ

0, 101, 951. 

 .275 'ז .ףארג ,ןיטנָאטסנָאְק ,ןעילֶאּפ
 .295 'ז .רר ,םהרבָפ ,קָאלֶּפּפ

 .135 ,184 'זז .ץירואמ ,גָפלֶפְטלַאּפ
 .195 'ז .לָפצרְטנְעג ,יקסנָפלֶקֶפּפ

 .271 'ּז .רָאסְנפֶטרפ ,.מ ,יקסווָפרְקֶפּפ
 .285 'ז .ןַאילימְשי ,ווָאטטָאגופ

 .260 'ז .רְצרנָאסְקְנלַא ,ןיקשופ

 ,197 ,194 ,99 'זז .רְצסיורג רֶטר ,רטָפיּפ
7, 988, 915, 960. 

 .291 'ז .רָפסְצְפֶפרפ ,.ס ,ווָפנֶטטִאלּפ

 .574 ,159 'זז .רְטטסינימ ,ץוולפ
 .247 'ז .ג ,ווָאנַאבְטלּפ

 .17 ,14 ,189 ,19 ,11 'זז .רְטצְמרַאְק םחנפ 'ר

 -שירָאזַאכ רעד ןיא רעריפסגירק) חספ

 .993 'ז .(הכולמ רעשידוי

 .99 ,99 ,91 'זז .ןְצמיס ,ץרוילטֶנּפ
 .247 'ז .ָץיפָאס ,טיִאְקסווָטרְצפ

 .904 ,68 'זז .ָאפפ בר

 .198 'ז .ץטָשנ ,וואקטורפ

 .33 ,89 'זז .לָּפרְעגְעג ,ווָאקַאמירפ

 .984 'ז .םירצמ ךלמ ,הְצרפ

 ,99 'זז .טטרויפ

 י.פ

 .247 'ז .ארֶעוו ,רֶצנגיפ

 .18 'ז .לחר ,גרְטבנְץנייפ
 .31 'ז .שריה ,ןַאיצילֶצפ

 .31 'ז .םיפְמי ,ןֶפיצילְטפ

 .160 'ז .ץינַאפש ןופ גינְעק ,דנַאניררעפ

 .247 'ז .ָאליִאבימ ,ָאְקנֶנלֶארפ

 .66 ,19 "זז .א ,ןי קרירפ

 .צ

 .183 ,139 'ז .הנח ,ןילטיוצ
 .69 ,48 'זז .רר ,לארטי ,גרְטּבנוצ

 .ק

 .108 ,107 'זז .רָפּוַאל ,שטיווָפנָאגָאק

 20.  'ז .ןַאמַאטַא ,ווָטְקַאּוַאק
 .217 'ז .ןַאי ,רימויוָּפְק

 'זז | .איווָאקסַארפ , ָאיִאקסווָאלוָאְק
86 111. 

 .45 'ז .לַארימרַא ,קָאטטלָאְק

 .211 'ז .ןינילָאק

 .155 'ז .טָאְקֶאוורַא ,טטיווָאנָאמלַאְק

 .246 'ז .יִצסְקְטלֶפ ,ווָּפְצלֶפְק

 .249 'ז .יִפלָאקינ ,ווָּארָאְמָפְטסֶָאק
 .240 'ז .מ  ,ווָפְקַאוסֶפְק

 197 '1 .ןדצווש ןופ ב*ג05 ,לראס

 .194 'זז .רָארָפ8יִפ ,טטימזוק

 .987 'ז .ןפירְעלָאוו ,ווצטיביוק

 .158 'ז .טָאְקָאוודַא ,ווצל ,קינרטפוק
 .272 'ז .ןיפְטרג ,לכימניִאלק

 'זז  .רָאסְצפֶארּפ ,יליסֶאוו ,י קסווצטטוילֶק

7, 987. 

 .ם"יבלמ : עז .שובוייל-ריאמ | ,רענפמְעְק

 .67 ,65 ,50 'זז .ןמחנ ,לָאְמַכֶפרְק

,83 

 .ר

 .88 'ז .ס ,שטיווָאניּבאר

 'ז .המלט ,יטטיווָטניִבֶטר

 01 'ז .יסינ ,ןיצפפר

 .241 'ז .(קאזַאק רענָאד ַא) וואגָאר

 .910 'ז .ליאבימ ,ּטְקנָאיורָאר

 .165 ,164 'זז .יִאלָאקינ ,ליוויזראר

 .03 'ז .טשריפ ,ליוויורָאר

 .295 ,245 ,281 ,230 'זז .ָאקנטטס ,ןיואר

 .108 'ז .ןֶארַאּב ,גרֶטּבגְעּוֶאר

 .87 ,189 "זז .ר .א ,לָאטנְץוָפר

 .158 'ז .טָאְקָאוורַא ,רטנטָאר

 .917 'ז .לרֶטּב ,יקסרָארֶאגיִּפר

 .940 'ז .ירטימר ,יקסווַאטסָאר

 .64 'ז .ןֶאטנָא ,ןייטשניבור

 .208 'ז .ר ןילקנטרפ ,טלְץווזור

 .191 'ז .טָפרפָא ,טטיווָאלימחר

 .ןָאזנווועל רעב-קחצי :עז .ל"ביר

 .298 'ז .ץנירפ ,קירוויר

.6 



 .280 'ז .רָעְלַאמ .ןיפְעיר
 .198 'ז .מ ,טטיווָארבְטר

 ,18 ,19 ,11 ,10 'זז .רֶטרַאטרְטב לאפר 'ר
4, 18, 17, 18. 

 .ש

 .276 'ז .רָארֶאיִפ ,ןיּפָאילָאט

 .194 'ז .רָפטְקֶאר ,יקסניברטטטט

 .118 'ז .(שטיווָארעשָא) סהטמ ,לץרנייט
 .1585 'ז .טָאְקָאוורַא ,גרְנּבוַשילט

 לואש ןופ רעטַאפ) הרוהי לאומט 'ר
 .164 'ז .(להַאוו

 ,204 'זז .בר רָצווְציליהַאמ רצר ,החמש 'ר
5. 

 .192 'ז .רצריינט ןוטמש

 .148 'ז .ןמלז רואינט 'ר

 .101 'זּז .סַארַאט ,ָאקנטטטוועש

 .82 'ז .י ,ןאמטבצט

 .249 ,46 'זז .לָארְטנְטג ,יטררנא ,ָארוקש
 .156 'ז .טנָאטוירַא ,ןירוקש














